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01012100 წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხენები 0% A 0%         

01012900 ცხენები ცოცხალი, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01013010 წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ვირები 0% A 0%         

01013090 ვირები ცოცხალი, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01019000 ჯორები და ჯორცხენები, სანაშენე 10% A 0%         

01022100 მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01022900 
მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველები ცოცხალი, სანაშენეს 

გარდა 10% A 0%         

01023100 წმინდა ჯიშიანი სანაშენე კამეჩები 0% A 0%         

01023900 კამეჩები ცოცხალი, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01029010 
შინაური მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, წმინდა ჯიშიანი 

სანაშენე 0% A 0%         

01029090 
შინაური მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი ცოცხალი, 

სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01031000 წმინდაჯიშიანი სანაშენე ღორები 0% A 0%         

01039110 ღორები ცოცხალი მასით 10 კგ-ზე ნაკლები, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01039120 
ღორები ცოცხალი მასით 10 კგ ან მეტი 50 კგ-ზე ნაკლები, 

სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01039200 ღორები ცოცხალი მასით 50 კგ ან მეტი, სანაშენე 10% A 0%         

01041010 წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხვრები 0% A 0%         

01041090 ცხვრები ცოცხალი, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01042010 წმინდაჯიშიანი სანაშენე თხები 0% A 0%         

01042090 თხები ცოცხალი, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01051110 შინაური ქათამი მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენე 0% A 0%         

01051190 
შინაური ქათამი მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენეს 

გარდა 10% A 0%         

01051210 ინდაურები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენე 0% A 0%         

01051290 ინდაურები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01051310 იხვები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენე 0% A 0%         

01051390 იხვები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01051410 ბატები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენე 0% A 0%         

01051490 ბატები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01051510 ციცრები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენე 0% A 0%         

01051590 ციცრები მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01059410 შინაური ქათამი მასით 185 გ-ზე მეტი სანაშენე 0% A 0%         

01059490 სხვა შინაური ქათამი მასით 185 გ-ზე მეტი სანაშენე 10% A 0%         

01059910 
იხვები,ბატები,ინდაურები და ციცრები მასით 185 გ-ზე მეტი 

სანაშენე 0% A 0%         

01059991 იხვები მასით 185 გ-ზე მეტი სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01059992 ბატები მასით 185 გ-ზე მეტი სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01059993 ციცრები მასით 185 გ-ზე მეტი სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01059994 ინდაურები 185 გ-ზე მეტი სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01061110 პრიმატები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01061190 სხვა პრიმატები, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         



01061211 
ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები; ლამანტინები და 

დიუგონები წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 10% A 0%         

01061219 
ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები; ლამანტინები და 

დიუგონები სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01061221 
სელაპები, ზღვის ლომები და ლომვეშაპები, წმინდა ჯიშიანი 

სანაშენე 0% A 0%         

01061229 სელაპები, ზღვის ლომები და ლომვეშაპები, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01061310 
აქლემები და სხვა აქლემებისნაირნი, წმინდა ჯიშიანი 

სანაშენე 0% A 0%         

01061390 აქლემები და სხვა აქლემებისნაირნი, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01061410 ბოცვერები და კურდღლები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01061490 ბოცვერები და კურდღლები, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01061910 დანარჩენი ძუძუმწოვრები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01061990 ძიძიმწოვრები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

01062011 ნიანგები გასამრავლებლად, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01062019 რეპტილიები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01062020 რეპტილიები,  საკვებად ვარგისი 10% A 0%         

01062090 რეპტილიები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

01063110 მტაცებელი ფრინველები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01063190 სხვა მტაცებელი ფრინველები, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01063210 თუთიყუშისებრნი, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01063290 სხვა თუთიყუშისებრნი, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01063310 სირაქლემები; ემუ, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01063390 სირაქლემები; ემუ, სანაშენეს გარდა 10% A 0%         

01063910 სხვა ჩიტები წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01063921 მტრ, ედები საკვებად ვარგისი 10% A 0%         

01063923 იხვინჯა, საკვებად ვარგისი 10% A 0%         

01063929 სხვა ფრინველები, საკვებად ვარგისი 10% A 0%         

01063990 ჩიტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

01064110 ფუტკრები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01064190 ფუტკრები, სანაშენე გარდა 10% A 0%         

01064910 სხვა მწერები, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01064990 სხვა, სანაშენე გარდა 10% A 0%         

01069011 
თავკომბალა და ახალგაზრდა ბაყაყები, წმინდა ჯიშიანი 

სანაშენე 0% A 0%         

01069019 სხვა ცხოველები ცოცხალი, წმინდა ჯიშიანი სანაშენე 0% A 0%         

01069090 სხვა ცხოველები ცოცხალი, საკვებად გამოუსადეგარი 10% A 0%         

02011000 
ახალი ან გაცივებული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 

დაფეშხოებული ნაკლავი 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

02012000 
ახალი ან გაცივებული გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი 

(გარდა ნაკლავებისა) 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02013000 ახალი ან გაცივებული ძვლებგამოცლილი 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02021000 
გაყინული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული 

ნაკლავი  25% C           

02022000 გაყინული ძვლებგამოუცლელი (გარდა ნაკლავებისა) 12% C           

02023000 გაყინული ძვლებგამოცლილი 12% C           

02031110 
ახალი ან გაცივებული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 

დაფეშხოებული ნაკლავი გოჭის 20% A 0%         

02031190 

ახალუ ან გაცივებული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 

დაფეშხოებული ნაკლავი ღორების სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  20% A 0%         

02031200 
ახალი ან გაცივებული ბარკლები, ბეჭები და მათი 

გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი 20% A 0%         

02031900 ახალი ან გაცივებული შინაური ღორების სხვა ადგილას 20% A 0%         



დაუსახელებელი (ძვლებგამოცლილი) 

02032110 
გაყინული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული 

ნაკლავი, გოჭის 12% A 0%         

02032190 
გაყინული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული 

ნაკლავი ღორის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02032200 
გაყინული ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, 

ძვლებგამოუცლელი 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02032900 გაყინული ღორის ხორცი, სხბაგან დაუსახელებელი 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02041000 
ახალი ან გაცივებული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 

დაფეშხოებული ნაკლავი ბატკნების 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

02042100 
ახალი ან გაცივებული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 

დაფეშხოებული ნაკლავი ცხვრის (ბატკნების გარდა) 23% B 18.4% 13.8% 9.2% 4.6% 0% 

02042200 ახალი ან გაცივებული ცხვრის ხორცი ძვლებგამოუცლელი 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

02042300 ახალი ან გაცივებული ცხვრის ხორცი ძვლებგამოცლილი 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

02043000 
ბატკნების გაყინული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 

დაფეშხოებული ნაკლავი 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

02044100 
ცხვრის გაყინული დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 

დაფეშხოებული ნაკლავი (ბატკნების გარდა) 23% B 18.4% 13.8% 9.2% 4.6% 0% 

02044200 ცხვრის ხორცი გაყინული ძვლებგამოუცლელი 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02044300 ცხვრის ხორცი გაყინული ძვლებგამოცლილი 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

02045000 ახალი, გაცივებული ან გაყინული თხის ხორცი 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

02050000 
ხორცი ცხენების, ვირების, ჯორებისა ან ჯორცხენების, 

ახალი, გაცივებული ან გაყინული 20% A 0%         

02061000 
ახალი ან გაცივებული საკვები სუბპროდუქტები 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02062100 ენები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02062200 ღვიძლი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02062900 
საკვები სუბპროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

(გარდა ენებისა და ღვიძლის) 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02063000 ღორისა, ახალი ან გაცივებული 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

02064100 ღვიძლი 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

02064900 ღორისა, ახალი ან გაცივებული (გარდა ღვიძლის) 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

02068000 ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

02069000 გაყინული, დანარჩენი 18% B 14.4% 10.8% 7.2% 3.6% 0% 

02071100 აუქნელი, ახალი ან გაცივებული 20% A 0%         

02071200 აუქნელი, გაყინული 20% A 0%         

02071311 
ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, 

ახალი ან გაცივებული ძვლებგამოუცლელი 20% A 0%         

02071319 
ფრინველის ნაკლავის ნაწილები, ახალი ან გაცივებული, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 20% A 0%         

02071321 
ფრინველის ფრთები (წვერის ბოლოს გარეშე) ახალი ან 

გაცივებული  20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

02071329 სუბპროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

02071411 
ფრინველის ნაკლავის ნაწილები გაყინული, 

ძვლებგამოუცლელი 10% A 0%         

02071419 
ფრინველის ნაკლავის ნაწილები გაყინული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 10% A 0%         

02071421 ფრინველის ფრთები (წვერის ბოლოს გარეშე) გაყინული  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

02071422 ახალი, გაცივებული ან გაყინული ფეხები 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

02071429 სუბპროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

02072400 ახალი ან გაცივებული ინდაურები 20% A 0%         

02072500 გაყინული ინდაურები 20% A 0%         

02072600 
ახალი ან გაცივებული ნაწილები და სუბპროდუქტები 

ინდაურის 20% A 0%         



02072700 გაყინული სუბპროდუქტები 10% A 0%         

02074100 ახალი ან გაცივებული იქვები 20% A 0%         

02074200 გაყინული იხვები 20% A 0%         

02074300 ცხიმიანი ღვიძლი, ახალი ან გაცივებული 20% A 0%         

02074400 ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი 20% A 0%         

02074500 გაყინული, დანარჩენი 20% A 0%         

02075100 აუქნელი, ახალი ან გაცივებული 20% A 0%         

02075200 აუქნელი, გაყინული 20% A 0%         

02075300 ცხიმიანი ღვიძლი, ახალი ან გაცივებული 20% A 0%         

02075400 ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი 20% A 0%         

02075500 გაყინული, დანარჩენი 20% A 0%         

02076000 ციცრების 20% A 0%         

02081010 ახალი ან გაცივებული,კურდღლების თავების გარდა 20% A 0%         

02081020 გაყინული კურდღლების თავების გარდა 20% A 0%         

02081090 დანარჩენი 20% A 0%         

02083000 პრიმატების 23% A 0%         

02084000 

ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის 

ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia 

რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და 

ლომვეშაპების (Pinnipedia რიგის ძუძუმწოვრების): ახალი, 

გაცივებული ან გაყინული 23% A 0%         

02085000 რეპტილიების  23% A 0%         

02086000 აქლემების და სხვა აქლემებისნაირების (Camelidae) 23% A 0%         

02089010 შინაური მტრედების 20% A 0%         

02089090 
ახალი, გაცივებული ან გაყინული ხორხი ან საკვებად 

ვარგისი სუბპროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 23% B 18.4% 13.8% 9.2% 4.6% 0% 

02091000 

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისგან გამოცალკევებული, ახალი, 

გაცივებული, გაყინული დამარილებული, მარილწყალშ, 

გამხმარი ან შებოლილი 20% A 0%         

02099000 

შინაური ფრინველის ქონი გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა 

ხერხით ამოუღებელი ახალი, გაცივებული, გაყინული 

დამარილებული, მარილწყალშ, გამხმარი ან შებოლილი 20% A 0%         

02101110 
ბარკლები და ბეჭები, ძვლებგამოუცლელი ღორის ხორცის, 

დამარილებული, მარილწყალშ, გამხმარი ან შებოლილი 25% A 0%         

02101190 

ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, 

ძვლებგამოუცლელი ღორის ხორცის, დამარილებული, 

მარილწყალშ, გამხმარი ან შებოლილი 25% A 0%         

02101200 
ღორის მკერდები და მათი გადანაჭრები დამარილებული, 

მარილწყალშ, გამხმარი ან შებოლილი 25% A 0%         

02101900 
ღორის ხორცი, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან 

შებოლილი სხვა 25% A 0%         

02102000 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი, დამარილებული, 

მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი 25% A 0%         

02109100 

პრიმატების, სხვა, დამარილებული, გამხმარი ან შებოლილი, 

ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან დამზადებული 

საკვები ფქვილისა და მსხვილად ნაფქვავი ფქვილის 

ჩათვლით 25% A 0%         

02109200 

ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის 

ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia 

რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და 

ლომვეშაპების (Pinnipedia რიგის ძუძუმწოვრების ხორცი და 

საკვებად ვარგისი სუბპროდუქტები  25% A 0%         

02109300 

რეპტილიების, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, 

დამარილებული, გამხმარი ან შებოლილი; ხორცისა ან 

ხორცის სუბპროდუქტებისაგან დამზადებული საკვები 25% A 0%         



ფქვილისა და მსხვილად ნაფქვავი ფქვილის ჩათვლით 

02109900 

დანარჩენი ხორცი, სხა ადგილას დაუსახელებელი, 

დამარილებული, გამხმარი ან შებოლილი; ხორცისა ან 

ხორცის სუბპროდუქტებისაგან დამზადებული საკვები 

ფქვილისა და მსხვილად ნაფქვავი ფქვილის ჩათვლით 25% A 0%         

03011100 მტკნარი წყლის მშრალი დეკორატიული თევზი 18% A 0%         

03011900 სხვა დეკორატიული თევზი 18% A 0%         

03019110 კალმახის ლიფსიტები 0% A 0%         

03019190 კალმახი ლიფსიტის გარდა 11% A 0%         

03019210 გველთევზას ლიფსიტები 0% A 0%         

03019290 გველთევზა ლიფსიტების გარდა 10% A 0%         

03019310 კობრის ლიფსიტები 0% A 0%         

03019390 სხვა კობრი 11% A 0%         

03019410 ატლანტიკის ლურჯი თინუსის ლიფსიტები 0% A 0%         

03019491 თინუსი ატლანტიკის ლურჯი  11% A 0%         

03019492 წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი 11% A 0%         

03019510 სამხრეთის ლურჯი თინუსის ლიფსიტები 0% A 0%         

03019590 სამხრეთის ლურჯი თინუსი სხვა 11% A 0%         

03019911 ქორჭილას ლიფსიტები 0% A 0%         

03019912 ზუთხის ლიფსიტები 0% A 0%         

03019919 თებზის ლიფსიტები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

03019991 ტილაპია 11% A 0%         

03019992 ფუგუ 11% A 0%         

03019993 კობრი სხვა 11% A 0%         

03019999 
თევზი სხვა ადგილას დაუსახელებელი გარდა 

ლიფსიტებისა 11% A 0%         

03021100 ახალი ან გაცივებული კალმახი 12% A 0%         

03021300  ახალი ან გაცივებული წყნარი ოკეანის ორაგული 10% A 0%         

03021410 ახალი ან გაცივებული ატლანტიკის ოკეანის ორაგული 10% A 0%         

03021420 ახალი ან გაცივებული დუნაის ორაგული 10% A 0%         

03021900 
ახალი ან გაცივებული კამბალასებრნი (0302.11 და 0302.12 

გარდა) 12% A 0%         

03022100 ახალი ან გაცივებული პალტუსი 12% A 0%         

03022200 ახალი ან გაცივებული კამბალა ზღვის 12% A 0%         

03022300 ახალი ან გაცივებული ზღვის ენა 12% A 0%         

03022400 ახალი ან გაცივებული ტურბოტი 12% A 0%         

03022900 
ახალი ან გაცივებული კამბალასებრნი (პალტუსი, კომბალა 

ზღვის, ზღვის ენას გარდ) 12% A 0%         

03023100 
ახალი ან გაცივებული თინუსი გრძელფარფლიანი, ან 

ალბაკორი 12% A 0%         

03023200 ახალი ან გაცივებული თინუსი ყვითელფარფლიანი 12% A 0%         

03023300 ახალი ან გაცივებული სკიპჯეკი, ან ზოლიანი თინუსი 12% A 0%         

03023400 ახალი ან გაცივებული თინუსი დიდთვალა 12% A 0%         

03023510 ახალი ან გაცივებული ატლანტიკის თინუსი 12% A 0%         

03023520 ახალი ან გაცივებული წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი 12% A 0%         

03023600 ახალი ან გაცივებული თინუსი სამხრეთის, ლურჯი 12% A 0%         

03023900 
ახალი ან გაცივებული თინუსი სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 12% A 0%         

03024100 
ახალი ან გაცივებული ქაშაყი (ღვიძლის და ქვირითის 

გამოკლებით) 12% A 0%         

03024200 
ახალი ან გაცივებული ანჩოუსი (ღვიძლის და ქვირითის 

გამოკლებით) 12% A 0%         

03024300 ახალი ან გაცივებული სარდინები, ქარსალა ნა შპროტი 12% A 0%         



03024400 ახალი ან გაცივებული სკომბერი 12% A 0%         

03024500 ახალი ან გაცივებული სტავრიდა 12% A 0%         

03024600 ახალი ან გაცივებული კობია 12% A 0%         

03024700 ახალი ან გაცივებული შიმშერი 12% A 0%         

03025100 
ახალი ან გაცივებული ვირთევზა (ღვიძლის და ქვირითის 

გამოკლებით) 12% A 0%         

03025200 ახალი ან გაცივებული პიქშა 12% A 0%         

03025300 ახალი ან გაცივებული საიდა 12% A 0%         

03025400 ახალი ან გაცივებული მერლუზა 12% A 0%         

03025500 ახალი ან გაცივებული მინტაი 12% A 0%         

03025600 ახალი ან გაცივებული პუტასუ 12% A 0%         

03025900 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae 

ოჯახების თევზები, ღვიძლის და ქვირითისა გამოკლებით 12% A 0%         

03027100 ახალი ან გაცივებული ტალიპია 12% A 0%         

03027200 ახალი ან გაცივებული ლოქო 12% A 0%         

03027300 ახალი ან გაცივებული კობრი 12% A 0%         

03027400 ახალი ან გაცივებული გველთევზა 12% A 0%         

03027900 ახალი ან გაცივებული ნილოსის ქორშილა და გველთავა 12% A 0%         

03028100 ახალი ან გაცივებუკი ზვიგენი ეკლიანი ან სხვა ზვიგენები 12% A 0%         

03028200 ახალი ან გაცივებული სკაროსები და სკატები 12% A 0%         

03028300 ახალი ან გაცივებული ეშვა 12% A 0%         

03028400 ახალი ან გაცივებული ზღვის ქორჭილა 12% A 0%         

03028500 ახალი ან გაცივებული ზღვის კარჩხანა 12% A 0%         

03028910 ახალი ან გაცივებული კუდიანი ხმალთევზე 12% A 0%         

03028920 ახალი ან გაცივებული კუზა თევზი 12% A 0%         

03028930 

თევზი ახალი ან გაცივებული, თევზის ფილესა და 0304 

სასაქონლო პოზიციის თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით, 

თევზი დანარჩენი, ღვიძლის, ქვირითისა და ხვაშის 

გამოკლებით ახალი ან გაცივებული, Pholis gunnellus  12% A 0%         

03028940 ახალი ან გაცივებული ფუგუ 12% A 0%         

03028990 
ახალი ან გაცივებული თევზი სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 12% A 0%         

03029000 ახალი ან გაცივებული თევზის ღვიძლი და ქცირითი 12% A 0%         

03031100 გაყინული წითელი ან ნერკა 10% A 0%         

03031200 გაყინული წყნარი ოკეანის ორაგული დანარჩენი 10% A 0%         

03031300 
გაყინული ატლანტიკსი ოკეანის ორაგული და დუნაის 

ორაგული 10% A 0%         

03031400 გაყინული კალმახი 12% A 0%         

03031900 გაყინული ორაგული სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

03032300 გაყინული  ტილაპია 10% A 0%         

03032400 გაყინული ლოქო 10% A 0%         

03032500 გაყინული კობრი 10% A 0%         

03032600 გაყინული გველთევზა 12% A 0%         

03032900 გაყონული ნილოსის ქორშილა და გველთავზა 10% A 0%         

03033110 გაყინული გრინლანდიური პალტუსი 10% A 0%         

03033190 გაყინული პალტუსი დანარჩენი 10% A 0%         

03033200 გაყინული ზღვის კომპალა 12% A 0%         

03033300 გაყინული ზღვის ენა 12% A 0%         

03033400 გაყინული ტურბოტი 10% A 0%         

03033900 
გაყინული კამბალასებრნი (პალტუსი, კომბალა ზღვის, 

ზღვის ენას გარდ) 10% A 0%         

03034100 გაყინული თინუსი გრძელფარფლიანი, ან ალბაკორი 12% A 0%         

03034200 გაყინული თინუსი ყვითელფარფლიანი 12% A 0%         



03034300 გაყინული სკიპჯეკი, ან ზოლიანი თინუსი 12% A 0%         

03034400 გაყინული თინუსი დიდთვალა 12% A 0%         

03034510 გაყინული ატლანტიკის თინუსი 12% A 0%         

03034520 გაყინული წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი 12% A 0%         

03034600 გაყინული თინუსი სამხრეთის, ლურჯი 12% A 0%         

03034900 გაყინული თინუსი სხვა ადგილას დაუსახელებელი 12% A 0%         

03035100 
ქაშაყი (Clupea harengus,Clupea pallasii), გაყინული ღვიძლის 

და ქცირითის გამოკლებით 10% A 0%         

03035300 გაყინული სარდინები, ქარსალა ან შპროტი 12% A 0%         

03035400 გაყინული სკომბერი 10% A 0%         

03035500 გაყინული სტავრიდა 10% A 0%         

03035600 გაყინული კობია 10% A 0%         

03035700 გაყინული შიმშერი, ღვიძლის და ქცირითის გამოკლებით 10% A 0%         

03036300 
ვირთევზა (Gadus morhua,Gadus ogac,Gadus macrocephalus), 

გაყინული, ღვიძლის და ქცირითის გამოკლებით 10% A 0%         

03036400 გაყინული გაცივებული პიქშა 12% A 0%         

03036500 გაყინული გაცივებული საიდა 12% A 0%         

03036600 გაყინული გაცივებული მერლუზა 12% A 0%         

03036700 გაყინული მინტაი 10% A 0%         

03036800 გაყინული პუტასუ 10% A 0%         

03036900 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae 

ოჯახების თევზები გაყინული 10% A 0%         

03038100 გაყინული ზვიგენი ეკლიანი ან სხვა ზვიგენები 12% A 0%         

03038200 გაყინული სკაროსები და სკატები 10% A 0%         

03038300 გაყინული ეშვა ღვიძლის და ქცირითის გამოკლებით 10% A 0%         

03038400 გაყინული ზღვის ქორჭილა 12% A 0%         

03038910 გაყინული კუდიანი ხმალთევზე 10% A 0%         

03038920 გაყინული კუზა თევზი 10% A 0%         

03038930 გაყინული ტილაპია 10% A 0%         

03038990 გაყინული თევზი სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

03039000 გაყინული თევზის ღვიძლები და ქვირითი 10% A 0%         

03043100 ფილე ახალი ან გაცივებული ტილაპიასი 12% A 0%         

03043200 ფილე ახალი ან გაცივებული ლოქოსი 12% A 0%         

03043300 ფილე ახალი ან გაცივებული ნილოსის ლატესის 12% A 0%         

03043900 
ფილე ახალი ან გაცივებული კომბრის, გველთევზას და 

გველთავას  12% A 0%         

03044100 ფილე ახალი ან გაცივებული წყნარი ოკეანის ორაგულის 12% A 0%         

03044200 ფილე ახალი ან გაცივებული კალმახის 12% A 0%         

03044300 ფილე ახალი ან გაცივებული კამბალასებრნის 12% A 0%         

03044400 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae 

ოჯახების თევზების ფილე ახალი ან გაცივებული 12% A 0%         

03044500 ფილე ახალი ან გაცივებული შემშერას 12% A 0%         

03044600 ფილე ახალი ან გაცივებული ეშცას 12% A 0%         

03044900 ფილე ახალი ან გაცივებული თევზის დანარჩენი 12% A 0%         

03045100 
ხორცი ახალი ან გაცივებული ტილაპიასი, ლოქოს, კომბრის, 

გველთევზას, ნილოსის ქორშილას და გველთავას 12% A 0%         

03045200 ახალი ან გაცივებული ორაგულისებრთასი 12% A 0%         

03045300 

ხორცი ახალი ან გაცივებული Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და 

Muraenolepididae ოჯახების თევზების 12% A 0%         

03045400 ხორცი ახალი ან გაცივებული შიმშერის 12% A 0%         

03045500 ხორცი ახალი ან გაცივებული ეშვას 12% A 0%         



03045900 ხორცი ახალი ან გაცივებული თევზის დანარჩენი 12% A 0%         

03046100 
გაყინული ფილე ტილაპიასი, ლოქოს, კომბრის, 

გველთევზას, ნილოსის ქორშილას და გველთავას 10% A 0%         

03046211 გაყინული ფილე ლოქოსი 10% A 0%         

03046219 გაყინული ფილე Ictalurus spp. დანარჩენი 10% A 0%         

03046290 გაყინული ფილე ლოქოსი დანარჩენი 10% A 0%         

03046300 გაყინული ფილე ნილოსის ლატესის 10% A 0%         

03046900 გაყინული ფილე კომბრის, გველთევზას და გველთავას  10% A 0%         

03047100 გაყინული ფილე ვირთევსას 10% A 0%         

03047200 გაყინული ფილე პიქშას 10% A 0%         

03047300 გაყინული ფილე საიდა 10% A 0%         

03047400 გაყინული ფილე მერლუზა 10% A 0%         

03047500 გაყინული ფილე მინტაი 10% A 0%         

03047900 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae 

ოჯახების თევზების გაყინული ფილე 10% A 0%         

03048100 
გაყინული ფილე, წყნარი ოკეანის ორაგულის, ატლანტიკის 

ოკეანის ორაგულის და დუნაის ორაგულის 10% A 0%         

03048200 გაყინული ფილე კალმახის 10% A 0%         

03048300 გაყინული ფილე კამბალასებრთა  10% A 0%         

03048400 გაყინული ფილე შიმშერის 10% A 0%         

03048500 გაყინული ფილე ეშვას 10% A 0%         

03048600 გაყინული ფილე ქაშაყის 10% A 0%         

03048700 გაყინული ფილე თინუსის, სკიპჯეკი, ან ზოლიანი თინუსის 10% A 0%         

03048900 გაყინული ფილე დანარჩენი 10% A 0%         

03049100 გაყინული ხორცი შიმშერის 10% A 0%         

03049200 გაყინული ხორცი ეშვასი 10% A 0%         

03049300 
გაყინული ხორცი ტილაპიასი, ლოქოსი, კომბრის, 

გველთევზასი, ნილოსის ლატესის და გველთავას 10% A 0%         

03049400 გაყონული ხორცი მინტაი 10% A 0%         

03049500 

გაყინული ხორცი Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და 

Muraenolepididae ოჯახის თევზების, გარდა მინტაისა 10% A 0%         

03049900 გაყინული ხორცი თევზის, დანარჩენი 10% A 0%         

03051000 
ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულებად 

საკვებად ვარგისი 10% A 0%         

03052000 
თევზის ღვიძლი, და ქვირითი, ხმელი, შებოლილი 

დამარილებული ან მარილწყალში 10% A 0%         

03053100 

ფილე ტილაპიასი, ლოქოსი, კომბრის, გველთევზასი, 

ნილოსის ლატესის და გველთავასი ხმელი, დამარილებული 

ან მარილწყალში მაგრამ შეუბოლავი 10% A 0%         

03053200 

ფილე Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და Muraenolepididae 

ოჯახის თევზების ხმელი, დამარილებული ან 

მარილწყალში მაგრამ შეუბოლავი 10% A 0%         

03053900 
ფილე თევზის დანარჩენი, ხმელი, დამარილებული ან 

მარილწყალშ მაგრამ შეუბოლავი 10% A 0%         

03054110 
შებოლილი ატლანტიკის ოკეანის ორაგული, გარდა 

საკვებად ვარგისი სუბპროდუქტებისა 14% A 0%         

03054120 
შებოლილი წყნარი ოკეანის ორაგული და დუნაის 

ორაგული, გარდა საკვებად ვარგისი სუბპროდუქტებისა 14% A 0%         

03054200 
შებოლილი ქაშაყი, გარდა საკვებად ვარგისი 

სუბპროდუქტებისა 16% A 0%         

03054300 
შებოლილი კალმახი, გარდა საკვებად ვარგისი 

სუბპროდუქტებისა 14% A 0%         



03054400 

შებოლილი ტილაპი, ლოქოს, კომბრი, გველთევზა, ნილოსის 

ლატესი და გველთავა, გარდა საკვებად ვარგისი 

სუბპროდუქტებისა 14% A 0%         

03054900 
შებოლილი თევზი სხვა, გარდა საკვებად ვარგისი 

სუბპროდუქტებისა 14% A 0%         

03055100 ხმელი ვირთევზა, მაგრამ შეუბოლავი 16% A 0%         

03055910 ხმელი Boreogadus saida გვარის, მაგრამ შეუბოლავი 2% A 0%         

03055990 ხმელი თევზი დანარჩენი, მაგრამ შეუბოლავი 16% A 0%         

03056100 დამარილებული ქაშაყო 16% A 0%         

03056200 დამარილებული ვირთვზა 16% A 0%         

03056300 დამარილებული ანჩოუსი 16% A 0%         

03056400 
დამარილებული ტილაპია, ლოქო, კომბრი, გველთევზა, 

ნილოსის ლატესი და გველთავა 16% A 0%         

03056910 დამარილებული კუდიანი ხმალთევზე 16% A 0%         

03056920 დამარილებული კუზა თევზი 16% A 0%         

03056930 

თევზი დამარილებული, მაგრამ ნედლი და შეუბოლავი, 

თევზი მარილწყალში, გარდა თევზების სუბპროდუქტებისა, 

დანარჩენი  Pholis gunnellus  16% A 0%         

03056990 დამარილებული თევზი დანარჩენი 16% A 0%         

03057100 ზვიგენის ფარფლები 15% A 0%         

03057200 ზვიგენის ფარფლები 16% A 0%         

03057900 თევზის სხა სუბპროდუქტები საკვებად გამოსადეგი 16% A 0%         

3061100 
გაყინული ევროპული კანგუსტი და დანარჩენი 

ლანგუსტები 10% A 0%         

03061200 გაყინული ლობსტერები  10% A 0%         

03061410 გაყინული მტკნარი წყლის კიბორჩხალები 10% A 0%         

03061490 
დანარჩენი გაყინული კიბორჩხალები  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

03061500 გაყინული ნორვეგიული ლობსტერი 16% A 0%         

03061611 გაყინული ცივი წყლის კრევეტები ნიჟარით  8% A 0%         

03061612 გაყინული ჩრდილოეთის კრევეტები 5% A 0%         

03061619 დანარჩენი გაყინული ცივი წყლის კრევეტები 5% A 0%         

03061621 
გაყინული ცივი წყლის ხერხისებრი კრევეტები ნიჟარის 

გარეშე 8% A 0%         

03061629 დანარჩენი გაყინული ცივი წყლის ხერხისებრი კრევეტები  5% A 0%         

03061711 გაყინული კრევეტები ნიჟარის გარეშე 8% A 0%         

03061719 დანარჩენი გაყინული კრევეტები  5% A 0%         

03061721 გაყინული ხერხისებრი კრევეტები  ნიჟარის გარეშე  8% A 0%         

03061729 დანარჩენი გაყინული ხერხისებრი კრევეტები 5% A 0%         

03061911 გაყინული მტკნარი წყლის კიბორჩხალები ნიჟარის გარეშე  16% A 0%         

03061919 გაყინული მტკნარი წყლის კიბორჩხალები ნიჟარაში  16% A 0%         

03061990 

გაყინული კიბოსნაირების საკვებად გამოსაყენებელი 

წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილისა და გრანულების 

ჩათვლითლ, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  16% A 0%         

03062110 
 გაუყინავი ლობსტერები და დანარჩენი კიბორხალები 

კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03062190 
გაუყინავი ლობსტერები და დანარჩენი კიბორხალები  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

03062210 ლობსტერები კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03062290 
გაუყინავი ლობსტერები სხვა მიზნებისთვის გარდა  

კულტივირებისა  15% A 0%         

03062410 კიბორჩხალები კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03062491 ცოცხალი მტკნარი წყლის კიბორჩხალები 14% A 0%         



03062492 გაუყინავი მცურავი კიბორჩხალები  14% A 0%         

03062499 
გაუყინავი კიბორჩხალები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი  14% A 0%         

03062510 
გაუყინავი ნორვეგიული ლობსტერები 

კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03062590 დანარჩენი გაუყინავი ნორვეგიული ლობსტერები  14% A 0%         

03062610 
 გაუყინავი ცივი წყლის კრივეტები და ხერხისებრი 

კრივეტები  კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03062620 ხერხისებრი კრივეტები ახალი ან გაციებული  15% A 0%         

03062690 
 დანარჩენი გაუყინავი ცივი წყლის კრივეტები და 

ხერხისებრი კრივეტები  12% A 0%         

03062710 
კრივეტები და ხერხისებრი კრივეტები  

კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03062720 ხერხისებრი კრივეტები ახალი ან გაციებული  15% A 0%         

03062790 
კრივეტები და ხერხისებრი კრივეტები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  12% A 0%         

03062910 
კიბოსნაირები კულტივირებისათვის სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  0% A 0%         

03062990 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  გაუყინავი  

კიბოსნაირები საკვებად გამოსაყენებლი წმინდად და 

უხეშად ნაფქვავი ფქვილისა და გრანულების ჩათვლით 14% A 0%         

03071110 ხამანწკები კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03071190 დანარჩენი ხამანწკები  14% A 0%         

03071900 ხამანწკები  სხვა მიზნებისთვის გარდა  კულტივირებისა  14% A 0%         

03072110 სავარცხელა  კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03072190 
სავარცხელა ცოცხალი, ახალი ან გაციებული სხვა 

მიზნებისთვის  გარდა კულტივირებისა  14% A 0%         

03072900 
 სავარცხელა გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან 

მარილწყალში 14% A 0%         

03073110 მიდიები კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03073190 
მიდიები  ცოცხალი, ახალი ან გაციებული სხვა 

მიზნებისთვის  გარდა კულტივირებისა  14% A 0%         

03073900 
მიდიები გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან 

მარილწყალში 14% A 0%         

03074110 მელანთევზები  და  კალმარები კულტივირებისათვის 0% A 0%         

03074190 
 მელანთევზები  და  კალმარები  ცოცხალი, ახალი ან 

გაციებული სხვა მიზნებისთვის  გარდა კულტივირებისა  12% A 0%         

03074900 
მელანთევზები  და  კალმარები გაყინული  ხმელი, 

დამარილებული ან მარილწყალში  12% A 0%         

03075100 რვაფეხები  ცოცხალი, ახალი ან გაციებული 17% A 0%         

03075900 რვაფეხები ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში  17% A 0%         

03076010 
ლოკოკინები,  ზღვის ლოკოკინების გარდა,  

კულტივირებისათვის  0% A 0%         

03076090 
დანარჩენი ლოკოკინები ზღვის ლოკოკინების გარდა,  სხვა 

მიზნებისთვის  გარდა კულტივირებისა  14% A 0%         

03077110 
ორსადგულიანი მოლუსკების ნაირსახეობები,  

კულტივირებისათვის, ცოცხალი, ახალი ან გაციებული 0% A 0%         

03077191 
დანარჩენი ორსადგულიანი მოლუსკების ნაირსახეობები  

ცოცხალი, ახალი ან გაციებული  14% A 0%         

03077199 
დანარჩენი ორსადგულიანი მოლუსკების ნაირსახეობები  

ცოცხალი, ახალი ან გაციებული  14% A 0%         

03077910 
ორსადგულიანი მოლუსკების ნაირსახეობები გაყინული,  

ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში    10% A 0%         

03077990 
ორსადგულიანი მოლუსკების ნაირსახეობები გაყინული,  

ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში    10% A 0%         



03078110 
,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი   ცოცხალი, ახალი ან გაციებული 

კულტივირებისათვის   0% A 0%         

03078190 
დანარჩენი  ,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი ცოცხალი, ახალი ან 

გაციებული  14% A 0%         

03078900 
 ,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი  გაყინული  ხმელი, 

დამარილებული ან მარილწყალში   10% A 0%         

03079110 
დანარჩენი მოლუსკები კულტივირებისათვის, ცოცხალი, 

ახალი ან გაციებული  0% A 0%         

03079190 დანარჩენი მოლუსკები ცოცხალი, ახალი ან გაციებული  14% A 0%         

03079900 
დანარჩენი მოლუსკები გაყინული  ხმელი, დამარილებული 

ან მარილწყალში  10% A 0%         

03081110 
გოლოთურიები   კულტივირებისათვის, ცოცხალი, ახალი ან 

გაციებული 0% A 0%         

03081190 დანარჩენი გოლოთურიები ცოცხალი, ახალი ან გაციებული  14% A 0%         

03081900 
გოლოთურიები გაყინული  ხმელი, დამარილებული ან 

მარილწყალში  10% A 0%         

03082110 
 ზღვის ზღარბები კულტივირებისათვის, ცოცხალი, ახალი 

ან გაციებული  0% A 0%         

03082190 
 დანარჩენი ზღვის ზღარბები ცოცხალი, ახალი ან 

გაციებული  14% A 0%         

03082900 
ზღვის ზღარბები, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან 

მარილწყალში  10% A 0%         

03083011 
მედუზები ულტივირებისათვის, ცოცხალი, ახალი ან 

გაცივებული  0% A 0%         

03083019 დანარჩენი მედუზები  ცოცხალი, ახალი ან გაციებული  14% A 0%         

03083090 მედუზები ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში  10% A 0%         

03089011 
 დანარჩენი წყლის უხერხემლოები   კულტივირებისათვის, 

ცოცხალი, ახალი ან გაციებული  0% A 0%         

03089012 
 მოლუსკი ჭია (Alitta succinea)  ცოცხალ, ახალი ან 

გაცივებული  14% A 0%         

03089019 
დანარჩენი წყლის უხერხემლოები ცოცხალი, ახალი ან 

გაცივებული  14% A 0%         

03089090 
 დანარჩენი წყლის უხერხემლოები   გაყინული, ხმელი, 

დამარილებული ან მარილწყალში  10% A 0%         

04011000 

რძე და ნაღები, ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 1 მას.%-

ისა  შეუსქელებელი და შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების დამატების გარეშე: 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

04012000 

რძე და ნაღები ცხიმის შემცველობით 1 მას.%-ზე მეტი, 

მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა, შეუსქელებელი და შაქრისა 

ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე: 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

04014000 
რძე და ნაღები ცხიმის შემცველობით 6 მას.%-ზე მეტი, 

მაგრამ არა უმეტეს 10 % ისა: 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

04015000 

რძე და ნაღები ცხიმის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი,  

შეუსქელებელი და შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების დამატების გარეშე: 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

04021000 
რძე და ნაღები  მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით არა 

უმეტეს 1,5 მას.%-ი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04022100 

  რძე და ნაღები  მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით 1,5 

მას.%-ზე მეტი, დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების 

გარეშე 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04022900 
  რძე და ნაღები მყარი სახით  ცხიმის შემცველობით 1,5 

მას.%-ზე მეტი, დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04029100 
კონცენტრირებული რძე და ნაღები, დამატკბობელი 

ნივთიერებების დამატების გარეშ (გარდა მყარი სახისა ) 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04029900 რძე და ნაღები დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 



(გარდა მყარი სახისა ) 

04031000 იოგურტი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04039000 კეფირი აჭრილი რძე და ნაღები (გარდა იოგურტისა)  20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

04041000  რძის შრატი და მოდიფიცირებული რძის შრატი  6% B 4.8% 3.6% 2.4% 1.2% 0% 

04049000 
პროდუქტები რძის ნატურალური კომპონენტებისაგან,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

04051000 კარაქი  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04052000 რძის პასტები 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04059000 რძის სხვა ცხიმები და ზეთები 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

04061000 
ახალი ყველი  შრატ-ალბუმინური ყველის ჩათვლით და 

ხაჭო 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

04062000  ყველი სრესილი ან ფხვნილის სახით, ყველა ხარისხის 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

04063000 მდნარი ყველი, არც სრესილი და არც ფხვნილის სახით 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

04064000 ცისფერი ყველი 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

04069000 ყველი    სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

04071100 
შინაური ქათმის, (Gallus domesticus) განაყოფიერებული 

კვერცხი ინკუბირებისათვის    0% A 0%         

04071900 დანარჩენი  განაყოფიერებული კვერცხი ინკუბირებისათვის    0% A 0%         

04072100 
ქათმის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი   გარდა   გამოჩეკისთვის 

განკუთვნილისა  20% A 0%         

04072900 კვერცხი ახალი, დანარჩენი 20% A 0%         

04079010 ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით დამარილებული  20% A 0%         

04079020 ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით დაკონსერვებული 20% A 0%         

04079090 

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით დაკონსერვებული ან 

მოხარშული სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

:  20% A 0%         

04081100 კვერცხის გულები გამხმარი  20% A 0%         

04081900 კვერცხის გულები (გარდა გამხმარისა)  20% A 0%         

04089100 ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოთ  გამხმარი 20% A 0%         

04089900 ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოთ (გარდა გამხმარისა)  20% A 0%         

04090000 ნატურალური თაფლი 15% A 0%         

04100010 საკვები ფრინველის ბუდეები (სალანგანის ბუდეები) 25% A 0%         

04100041  ფუტკრის რძე ახალი  15% A 0%         

04100042 ფუტკრის რძე  დაფქვილი  15% A 0%         

04100043 ფუტკრის ცვილი  20% A 0%         

04100049 დანარჩენი ფუტკრის პროდუქტები  20% A 0%         

04100090 დანარჩენი  ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები 20% A 0%         

05010000 

 ადამიანის თმა, დაუმუშავებელი, გარეცხილი ან 

გაურეცხავი, გასუფთავებული ან გაუსუფთავებელი; მისი 

ნარჩენები 15% A 0%         

05021010 ღორისა ან ტახის ჯაგარი  20% A 0%         

05021020 ღორისა ან ტახის თმა   20% A 0%         

05021030 ღორისა ან ტახის ჯაგარის  ან თმის ნარჩენები   20% A 0%         

05029011 
თხის თმა საჯაგრისე ნაწარმის წარმოებისათვის 

გამოსაყენებელი 20% A 0%         

05029012 
სინდიოფალის კუდის თმა  საჯაგრისე ნაწარმის 

წარმოებისათვის გამოსაყენებელი 20% A 0%         

05029019 

მაჩვის და საჯაგრისე ნაწარმის წარმოებისათვის 

გამოსაყენებელი დანარჩენი თმა,   სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% A 0%         

05029020 
მაჩვის და საჯაგრისე ნაწარმის წარმოებისათვის 

გამოსაყენებელი დანარჩენი თმის ნარჩენები   20% A 0%         

05040011 ღორის ნაწლავები, დამარილებული  20% A 0%         

05040012 ცხვრის ნაწლავები დამარილებული 18% A 0%         



05040013 თხის ნაწლავები დამარილებული 18% A 0%         

05040014 ღორის სწორი ნაწლავი, დამარილებული 20% A 0%         

05040019 
ცხოველის ნაწლავის ძეხვის გარსი,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  18% A 0%         

05040021 გაცივებული, გაყინული ბროილერის კუჭი 20% A 0%         

05040029 
Stomach of other animals, nes დანარჩენი ცხოველების კუჭები,  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% A 0%         

05040090 
ცხოველების  ნაწლავები, ბუშტები და კუჭები, მთლიანი ან 

ნაჭრებად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% A 0%         

05051000 ფრინველის ბუმბული  დასატენად გამოსაყენებელი 10% A 0%         

05059010 ბუმბულის და მისი ნაწილების ფხვნილი და ნარჩენები 10% A 0%         

05059090 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი ბუმბული,   

ფრინველის  ტყავი  და სხვა ნაწილები ნაკრტენით ან 

ბუმბულით, ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები (მოჭრილი 

ან მოუჭრელი კიდეებით)  10% A 0%         

05061000  ოსეინი და ძვლები, მჟავათი დამუშავებული 12% A 0%         

05069011 
მსხვილფეხა პირუტყვის ან ცხვრის და თხის ძვლების 

ფხვნილი და ნარჩენები 12% A 0%         

05069019 დანარჩენი ძვლების ფხვნილი და ნარჩენები  12% A 0%         

05069090 

ძვლები და რქის ღერო, დაუმუშავებელი, ცხიმგამოცლილი, 

პირველადი დამუშავებით, ფორმის მიუცემლად, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   12% A 0%         

05071000 სპილოს ძვალი,  ფხვნილი და ნარჩენები , დაუმუშავებელი  10% A 0%         

05079010 ანტილოპის რქები და ფხვნილი ან მისი ნარჩენები  3% A 0%         

05079020 ირმის რქები და მისი ფხვნილი  11% A 0%         

05079090 
კუს ჯავშანი, ვეშაპის ან ზღვის სხვა ძუძუმწოვრების ძვალი 

და ულვაში და ა.შ. დაუმუშვებელი; ფხვნილი/ნარენები   10% A 0%         

05080010 
მარჯნის,  მოლუსკების   და კიბოსნაირნების და ა.შ.   

ნიჟარის ფხვნილი და ნარჩენები  12% A 0%         

05080090 
მარჯანი, მოლუსკების და კიბოსნაირების ნიჟარები და ა.შ. 

ფორმის მიუცემლად  12% A 0%         

05100010 ბეზოარი 3% A 0%         

05100020 ამბრა, ყაირი და ცივეტა 7% A 0%         

05100030 მუშკი 7% A 0%         

05100040 ცოფის ბუზი 7% A 0%         

05100090 

ნაღველი,  ცხოველური წარმოშობის ჯირკვლები და სხვა 

პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენებიან ფარმაცევტული 

პროდუქტების წარმოებაში, ახალი ან სხვა ხერხით 

დამუშავებული ხანმოკლე შენახვისათვი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   6% A 0%         

05111000  ხარის სპერმა 0% A 0%         

05119111 თევზის განაყოფიერებული ქვირითი 12% A 0%         

05119119 დაბარჩენი თევზის  ქვირითი 12% A 0%         

05119190 

  კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა 

უხერხემლოების პროდუქტები; დავარდნილი ცხოველები 

03 ჯგუფიდან 12% A 0%         

05119910  ცხოველის სპერმა გარდა ხარის სპერმისა  0% A 0%         

05119920 ცხოველის ემბრიონი  0% A 0%         

05119930 თუთის აბრეშუმხვევიას გრენა 0% A 0%         

05119940 

ცხენის თმა და ცხენის თმის ნარჩენები, ფენებად 

დაწყობილი ან არ დაწყობილი დამხმარე მატერიით ან 

უმატერიოდ 15% A 0%         

05119990 
ცხოველური პროდუქტები  სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი  დავარდნილი ცხოველები 1 ჯგუფიდან   12% A 0%         

06011010 stigma croci-ის  ტუბერბოლქვები, ვეგეტაციური სიმშვიდის 4% A 0%         



მდგომარეობაში 

06011021  თესლის შროშანის  ტუბერბოლქვები  0% A 0%         

06011029 დანარცენი შროშანის  ტუბერბოლქვები  5% A 0%         

06011091 

თესლის ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, 

ტუბერბოლქვები, ფესურები, ვეგეტაციური სიმშვიდის 

მდგომარეობაში 0% A 0%         

06011099 

ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, 

ტუბერბოლქვები, ფესურები, ვეგეტაციური სიმშვიდის 

მდგომარეობაში, სხვაადგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  5% A 0%         

06012000 
ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, 

ტუბერბოლქვები, ფესურები, განშტოებულის ჩათვლით 15% A 0%         

06021000 დაუფესვიანებელი  კალმები და გადანაწვენები 0% A 0%         

06022010 
საჭმელი ნაყოფისა ან კაკლის მომცემი ხეების, ჯაგნარების 

და ბუჩქნარების ნერგები  0% A 0%         

06022090 
საჭმელი ნაყოფისა ან კაკლის მომცემი ხეები, ჯაგნარები და 

ბუჩქნარები,  ნერგების გარდა  10% A 0%         

06023010 როდოდენდროების და იელის  ნერგები  0% A 0%         

06023090 როდოდენდროები და იელი, ნერგების გარდა   15% A 0%         

06024010 ვარდის ნერგები 0% A 0%         

06024090 ვარდები, ნერგების გარდა  15% A 0%         

06029010 სოკოს მიცელიუმი 0% A 0%         

06029091 დანაჩენი ცოცხალი მცენარეები,  გასაშენებელი  0% A 0%         

06029092  ორქიდეა  10% A 0%         

06029093 ქრიზანთემა  10% A 0%         

06029094  შროშანი  10% A 0%         

06029095  მიხაკი  10% A 0%         

06029099 
დანაჩენი ცოცხალი მცენარეები არა გასაშენებლად 

განკუთვნილი  10% A 0%         

06031100 ახალი ვარდები  10% A 0%         

06031200 ახალი მიხაკი  10% A 0%         

06031300  ახალი ორქიდეა  10% A 0%         

06031400 ახალი ქრიზანთემა 10% A 0%         

06031500  შროშანის  მოჭრილი ყვავილები და კოკრები, ახალი  10% A 0%         

06031900 დანარჩენი მოჭრილი ყვავილები და კოკრები, ახალი  10% A 0%         

06039000 
გამხმარი, შეღებილი, გათეთრებული, გაჟღენთილი ან სხვა 

ხერხით მომზადებული  მოჭრილი ყვავილები და კოკრები  23% A 0%         

06042010 ახალი ხავსი და ლიქენი 23% A 0%         

06042090 
ახალი მცენარეების სხვა ნაწილები უყვავილებოდ და 

უკვირტებოდ,    დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი 10% A 0%         

06049010 
ხავსი და ლიქენი  დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი, 

ახალი, გამხმარი და ა.შ.  23% A 0%         

06049090 
მცენარეების  ნაწილები უყვავილებოდ და უკვირტებოდ,    

დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი 10% A 0%         

07011000 სათესლე კარტოფილი  13% A 0%         

07019000 დანარჩენი კარტოფილი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07020000 პამიდორი ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07031010 ხახვი ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07031020  ხახვი-შალოტი ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07032010 ნიორი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07032020 ნიორის ღერები ან ნერგები , ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07032090  ნიორის სხვა ნაწილები, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07039010 პრასი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07039020 მწვანე ხახვი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         



07039090 
 დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან 

გაცივებული  13% A 0%         

07041000 
ყვავილოვანი კომბოსტო და ბროკოლი, ახალი ან 

გაცივებული  10% A 0%         

07042000 ბრიუსელის კომბოსტო, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07049010 კომბოსტო  (Brassica oleracea var. capitata)  13% A 0%         

07049020 კომბოსტო (Brassica oleracea var. italica) 13% A 0%         

07049090 
დანარჩენი საჭმელად ვარგისი კომბოსტო , ახალი ან 

გაცივებული  13% A 0%         

07051100 სალათა – ღორის ქადა, ახალი ან გაცივებული  10% A 0%         

07051900 
სალათი, ახალი ან გაცივებული  (გარდა სალათა – ღორის 

ქადისა)   10% A 0%         

07052100 ვარდკაჭაჭა (Cichorium spp.), ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07052900 ვარდკაჭაჭა (Cichorium spp.), ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07061000  სტაფილო და თალგამი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07069000 
შაქრის ჭარხალი,  ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები 

ძირნაყოფები, ახალი ან გაცივებული: 13% A 0%         

07070000 კიტრი და კორნიშონები, ახალი და გაცივებული 13% A 0%         

07081000 ბარდა, ახალი და გაცივებული 13% A 0%         

07082000 ლობიო ახალი და გაცივებული 13% A 0%         

07089000 
პარკოსანი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   13% A 0%         

07092000 სატაცური, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07093000 ბადრიჯანი, ახალი ან გაცივებული   13% A 0%         

07094000 ნიახური,   ფესვურა ნიახურის გარდა, ახალი ან გაცივებული  10% A 0%         

07095100 სოკოები   Agaricus გვარის, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07095910 სუნგმოს (Sungmo) ჯიშის სოკო, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07095920 შიიტაკის (Shiitak) ჯიშის  სოკო ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07095930 ზამთრის სოკო, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07095940 ვოლვარიელა სოკო, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07095950 Trichiloma mongolicum Imai ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07095960 ტრუფელები, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07095990 
დანარჩენი სოკოები და ტრუფელები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  , ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07096000 
ნაყოფები Capsicum ან Pimenta გვარისა, ახალი ან 

გაცივებული  13% A 0%         

07097000 ისპანახი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07099100 არტიშოკი, ახალი ან გავებული  13% A 0%         

07099200 ზეთისხილი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07099300 გოგრა, ყაბაყი, ყელიანი გოგრები, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07099910  ბამბუკის ამონაყარი, ახალი ან გაცივებული  13% A 0%         

07099990 
დანარჩენი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  13% A 0%         

07101000 Potatoes, frozen კარტოფილი გაყინული  13% A 0%         

07102100  ბარდა, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, გაყინული  13% A 0%         

07102210 
ლობიო აძუკი (Adzuki),  დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, 

გაყინული 13% A 0%         

07102290 
დანარჩენი დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი მარცვლეული , 

გაყინული 13% A 0%         

07102900 

დანარჩენი  პარკოსანი ბოსტნეული , დაჩურჩული ან 

დაუჩურჩავი  , გაყინული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი  13% A 0%         

07103000 ისპანახი, გაყინული  13% A 0%         

07104000 შაქრიანი სიმინდი, გაყინული  10% A 0%         



07108010 სუნგმო, გაყინული  13% A 0%         

07108020 ნიორის ჩითილები ან ღეროები  13% A 0%         

07108030 ნიორის ბოლქვები  13% A 0%         

07108040 ხავსი სოკო, თეთრი სოკო, გაყინული  13% A 0%         

07108090 დანარჩენი ბოსტნეული, გაყინული  13% A 0%         

07109000 ბოსტნეულის ნარევები, გაყინული  10% A 0%         

07112000 

ზეთისხილი  ხანმოკლე შენახვისათვის დაკონსერვებული,  

მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო გამოყენებისათვის 

უვარგისი 13% A 0%         

07114000 
 და კორნიშონები ხანმოკლე შენახვისათვის 

დაკონსერვებული 13% A 0%         

07115112 თეთრი სოკო, მარილწყალში  13% A 0%         

07115119 
დანარჩენი   Agaricus გვარის სოკოები  მარილწყალში,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  13% A 0%         

07115190 
 დანარჩენი სოკოები მარილწყალში, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  13% A 0%         

07115911 სუნგმო სოკო, მარილწყალში  13% A 0%         

07115919 დანარჩენი სოკოები და ტრუფელები, მარილწყალში  13% A 0%         

07115990 
დანარჩენი სოკოები და ტრუფელები ხანმოკლე 

შენახვისთვის დაკონსერვებული  13% A 0%         

07119031 ბამბუკის ამონაყარი, მარილწყალში  13% A 0%         

07119034 ნიორი, მარილწყალში  13% A 0%         

07119039  დანარჩენი ბოსტნეული, მარილწყალში 13% A 0%         

07119090 

დანარჩენი ბოსტნეული   ხანმოკლე შენახვისათვის 

დაკონსერვებული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  13% A 0%         

07122000 ხახვი, ხმელი  13% A 0%         

07123100 Agaricus გვარის სოკოები , ხმელი  13% A 0%         

07123200 ხის სოკო, ან აურიკულარიები, ხმელი 13% A 0%         

07123300 საფუარი სოკოები, ხმელი  13% A 0%         

07123910  შიიტაკე (shiitake) სოკო, ხმელი  13% A 0%         

07123920 ზამთრის სოკო, ხმელი  13% A 0%         

07123930  ვოლვარიელა სოკო, ხმელი 13% A 0%         

07123940 Trichiloma mongolicum Imai სოკო, ხმელი  13% A 0%         

07123950 ხავსი სოკო, თეთრი სოკო,ხმელი  13% A 0%         

07123990 დანარჩენი სოკო და ტრუფელები, ხმელი  13% A 0%         

07129010  ბამბუკის ამონაყარი, ხმელი  13% A 0%         

07129020 ვიოლინოს თავი  ანუ ხმელი ხახვი  (osmund) ხმელი  13% A 0%         

07129030 Dried day lily flowers  დღის შროშანის ყვავილი, ხმელი  13% A 0%         

07129040 chuch tsai  ხმელი  13% A 0%         

07129050 ნიორი, ხმელი  13% A 0%         

07129091 ჯანჯაფილი, ხმელი  13% A 0%         

07129099 
ბოსტნეული, ხმელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  ან 

ჩაურთველი  13% A 0%         

07131010 ბარდის თესლი  , ხმელი,  დაჩურჩული 0% A 0%         

07131090 დანარჩენი ბარდის თესლი, ხმელი, დაჩურჩული 5% A 0%         

07132010 მუხუდოს თესლი, ხმელი,  დაჩურჩული 0% A 0%         

07132090 დანარჩენი ხმელი მუხუდო, დაჩურჩული  7% A 0%         

07133110 ლობიოს თესლი, ხმელი, დაჩურჩული 0% A 0%         

07133190 დანარჩენი ლობიო ხმელი, დაჩურჩული  3% A 0%         

07133210 
დანარჩენი  წვრილი წითელი ლობიოს (აძუკი) თესლი, 

ხმელი, დაჩურჩული  0% A 0%         

07133290 
 ნარჩენი  წვრილი წითელი ლობიოს (აძუკი) თესლი, ხმელი, 

დაჩურჩული  3% A 0%         



07133310 
ლობიოს თესლი ჩვეულებრივი, თეთრი წვრილმარცვლა 

ლობიოს ჩათვლით, ხმელი, დაჩურჩული  0% A 0%         

07133390 
დანარჩენი ლობიოს თესლი ჩვეულებრივი, თეთრი 

წვრილმარცვლა ლობიოს ჩათვლით, ხმელი, დაჩურჩული  8% A 0%         

07133400 
ბამბარა (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea), ხმელი, 

დაჩურჩული 7% A 0%         

07133500 ძროხის ლობიო (Vigna unguiculata), ხმელი, დაჩურჩული  7% A 0%         

07133900 
ლობიო, ხმელი, დაჩურჩული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

07134010 ოსპის ტესლი, ხმელი, დაჩურჩული  0% A 0%         

07134090 დანარჩენი ოსპი, ხმელი, დაჩურჩული  7% A 0%         

07135010 
ცერცვი, მსხვილთესლა ან  ცერცვი წვრილთესლა, ხმელი, 

დაჩურჩული  0% A 0%         

07135090 
დანარჩენი ცერცვი, მსხვილთესლა ან  ცერცვი 

წვრილთესლა, ხმელი, დაჩურჩული  7% A 0%         

07136010 მტრედის ცერცვის თესლი (Cajanus cajan), ხმელი 0% A 0%         

07136090 დანარჩენი მტრედის ცერცვის თესლი (Cajanus cajan), ხმელი 7% A 0%         

07139010 
ხმელი პარკოსანი ბოსტნეულის თესლი, დაჩურჩული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩურთველი  0% A 0%         

07139090 
ხმელი პარკოსანი ბოსტნეული, დაჩურჩული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩურთველი  7% A 0%         

07141010 ახალი მანიოკი 10% A 0%         

07141020 მანიოკი, ხმელი  5% A 0%         

07141030  მანიოკი, გაცივებული ან გაყინული  10% A 0%         

07142011 ტკბილი კარტოფილი, ახალი, კულტივირებისათვის  0% A 0%         

07142019 დანარჩენი ტკბილი კარტოფილი, ახალი  13% A 0%         

07142020 ტკბილი კარტოფილი, ხმელი  13% A 0%         

07142030 ტკბილი კარტოფილი, გაცივებული ან გაყინული  13% A 0%         

07143000 იამსი (Dioscorea spp) 13% A 0%         

07144000  ტარო (Colocasia spp) 13% A 0%         

07145000  ქსანტოსომა (Xanthosoma spp.) 13% A 0%         

07149010 
 წყლის წაბლი(Eleocharis dulcis), ახალი ან ხმელი, 

გაცივებული, გაყინული  13% A 0%         

07149021 ლოტოსის ფესვები კულტივირებისათვი, ახალი ან ხმელი  0% A 0%         

07149029 
ლოტოსის ფესვები კულტივირების გარდა სხვა 

მიზნებისთვის, ახალი ან ხმელი  13% A 0%         

07149090 

ფესვები და ბოლქვნაყოფები მაღალი სახამებლის 

შემცველობით, ახალი ან ხმელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  13% A 0%         

08011100 ხმელი ქოქოსის კაკალი  12% A 0%         

08011200 ქოქოსის კაკალი, ახალი,   შიდა გარსით (ენდოკარპი) 12% A 0%         

08011910 ქოქოსის ნერგები  0% A 0%         

08011990 დანარჩენი ქოქოსის კაკალი, ახალი  12% A 0%         

08012100 ბრაზილიური კაკალი,  ნაჭუჭში, ახალი ან ხმელი  10% A 0%         

08012200 ბრაზილიური კაკალი,  ნაჭუჭგაუცლელი ახალი ან ხმელი 10% A 0%         

08013100 კაკალი კეშიუ, ნაჭუჭგაუცლელი, ახალი ან ხმელი 20% A 0%         

08013200 კაკალი კეშიუ, ნაჭუჭგაცლილი, ახალი ან ხმელი 10% A 0%         

08021100 ნუში ნაჭუჭგაუცლელი, ახალი ან ხმელი  24% A 0%         

08021200 ნუში ნაჭუჭგაცლილი,  ახალი ან ხმელი  10% A 0%         

08022100 
ტყის კაკალი ანუ თხილი, ნაჭუჭგაუცლელი,  ახალი ან 

ხმელი  25% A 0%         

08022200 ტყის კაკალი ანუ თხილი, ნაჭუჭგაცლილი, ახალი ან ხმელი  10% A 0%         

08023100 კაკალი, ნაჭუჭგაუცლელი, ხალი ან ხმელი  25% A 0%         

08023200 კაკალი, ნაჭუჭგაცლილი,  ახალი ან ხმელი  20% A 0%         



08024110  წაბლი (Castanea spp.) ნაჭუჭგაუცლელი, 25% A 0%         

08024190 დანარჩენი წაბლი ნაჭუჭგაუცლელი 25% A 0%         

08024210  წაბლი ნაჭუჭგაცლილი, 25% A 0%         

08024290 დანარჩენი წაბლი ნაჭუჭგაცლილი, 25% A 0%         

08025100 ფისტა, ნაჭუჭგაუცლელი 10% A 0%         

08025200 ფისტა, ნაჭუჭგაცლილი 10% A 0%         

08026110 
 მაკადამიის კაკალის თესლი, ახალი ან ხმელი,  

ნაჭუჭგაუცლელი 0% A 0%         

08026190 დანარჩენი მაკადამიის კაკალი,  ნაჭუჭგაუცლელი 24% A 0%         

08026200 მაკადამიის კაკალი ნაჭუჭგაცლილი 24% A 0%         

08027000 კოლის კაკალი (Cola spp.) 24% A 0%         

08028000 არეკის კაკალი, ანუ ბეტელი, ახალი ან ხმელი  10% A 0%         

08029020 გინკოს კაკალი (Gingko), ახალი ან ხმელი  25% A 0%         

08029030 კედრის წიპწიპო,  ნაჭუჭგაუცლელი,  ახალი ან ხმელი  25% A 0%         

08029090 
 დანარჩენი კაკალი, ახალი ან ხმელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 24% A 0%         

08031000 პლანტაინები,  ახალი ან ხმელი  10% A 0%         

08039000 დანარჩენი ბანანები, ახალი ან ხმელი 10% A 0%         

08041000 ფინიკი, ახალი ან ხმელი  15% A 0%         

08042000 ლეღვი, ახალი ან ხმელი  30% A 0%         

08043000 ანანასი, ახალი ან ხმელი  12% A 0%         

08044000 ავოკადო,  ახალი ან ხმელი  25% A 0%         

08045010  გუაიავა, ახალი ან ხმელი  15% A 0%         

08045020 მანგო, ახალი ან ხმელი  15% A 0%         

08045030 მანგოსტანი, ახალი ან ხმელი  15% A 0%         

08051000 ფორთოხალი,  ახალი ან ხმელი  11% A 0%         

08052010  ჩიაო-კანი (Chiao-Kan) ახალი ან ხმელი 12% A 0%         

08052020 ლატიფოლია (Latifolia) ახალი ან ხმელი 12% A 0%         

08052090 
მანდარინი,  კლემენტინები, ვილკინგები და  ციტრუსების 

ანალოგიური ჰიბრიდები, ახალი ან ხმელი  12% A 0%         

08054000 გრეიპფრუტი, ახალი ან ხმელი  12% A 0%         

08055000 ლიმონი და ლაიმა, ახალი ან ხმელი  11% A 0%         

08059000 
ციტრუსის ნაყოფი, ახალი ან ხმელი , სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  30% A 0%         

08061000 ყურძენი ახალი 13% A 0%         

08062000 ყურძენი ხმელი  10% A 0%         

08071100 საზამთრო, ახალი  25% A 0%         

08071910 ჰამის ნესვი (Cucumis melo)  ახალი 12% A 0%         

08071920 კანტალოპი და გალია (Cucumis melo var) ნესვი, ახალი  12% A 0%         

08071990 დანარჩენი ნესვი, ახალი  12% A 0%         

08072000 პაპაია, ახალი  25% A 0%         

08081000 ვაშლი, ახალი 10% A 0%         

08083010 მსხალი Ya ან მსხალი Hsueh,    ახალი 12% A 0%         

08083020 მსხალი Xiang, ახალი  12% A 0%         

08083090  დანარჩენი მსხალი, ახალი  10% A 0%         

08084000 კომში, ახალი  16% A 0%         

08091000 გარგარი, ახალი  25% A 0%         

08092100 მჟავე ალუბალი, ახალი  10% A 0%         

08092900 დანარჩენი ალუბალი, ახალი  10% A 0%         

08093000 ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ახალი  10% A 0%         

08094000 ქლიავი და ღოღნაშო, ახალი 10% A 0%         

08101000 მარწყვი, ახალი  14% A 0%         

08102000 ჟოლო, მაყვალი, თუთა და ლოგანის კენკრა, ახალი  25% A 0%         

08103000 თეთრი, შავი ან წითელი მოცხარი და ხურტკმელი, ახალი  25% A 0%         



08104000 კოწახური,  მოცვი  და დანარჩენი, ახალი  30% A 0%         

08105000 კივი, ახალი  20% A 0%         

08106000  დურიო, ახალი  20% A 0%         

08107000 ხურმა, ახალი  20% A 0%         

08109010 ლიჩი, ახალი  30% A 0%         

08109030 ლონგანი, ახალი  12% A 0%         

08109040  რამბუტანი(Nephelium lappaceum), ახალი  20% A 0%         

08109050  ტკბილი ვაშლი Annona squamosa, ახალი  20% A 0%         

08109060  კარამბოლა, ახალი  20% A 0%         

08109070 იავანის ვაშლი  (Syzygium samarangense) 20% A 0%         

08109080 პიტაია  20% A 0%         

08109090 
ხილი დანარჩენი, ახალი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი   20% A 0%         

08111000 მარწყვი, გაყინული 30% A 0%         

08112000 
ჟოლო, მაყვალი, და მსგავსი სახეობების მცენარეების 

ნაყოფი, გაყინული  30% A 0%         

08119010 წაბლი ნაჭუჭით, გაყინული 30% A 0%         

08119090 
დანარჩენი ხილი და  კაკალი, გაყინული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  30% A 0%         

08121000 

ალუბალი და ბალი,  დაკონსერვებული ხანმოკლე 

შენახვისათვის,  ოღონდ ასეთი სახით საკვებად უშუალო 

გამოყენებისათვის უვარგისი: 30% A 0% 

 

      

08129000 

ხილი და კაკალი  დაკონსერვებული ხანმოკლე 

შენახვისათვის,  ოღონდ ასეთი სახით საკვებად უშუალო 

გამოყენებისათვის უვარგისი: 25% A 0% 

 

      

08131000 გარგარი, ხმელი 25% A 0%         

08132000 შავქლიავი, ხმელი 25% A 0%         

08133000  ვაშლი, ხმელი 25% A 0%         

08134010 ლონგანი,ხმელი 20% A 0%         

08134020 ხურმა, ხმელი  25% A 0%         

08134030 უნაბი, ხმელი  25% A 0%         

08134040 ლიჩი, დაკონსერვებული 25% A 0%         

08134090 
დანარცენი ხილი, ხმელი,სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  25% A 0%         

08135000 
კაკლისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, ,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  18% A 0%         

08140000 

ციტრუსების ნაყოფების კანი ან ნესვების ქერქი (საზამთროს 

ქერქის ჩათვლით), ახალი, გაყინული, ხმელი ან ხანმოკლე 

შენახვისათვის დაკონსერვებული 25% A 0%         

09011100  ყავა მოუხალავი ან  კოფეინის გარეშე 8% C           

09011200 ყავა კოფეინის გარეშე , მოუხალავი  8% C           

09012100  ყავა მოხალული, კოფეინით  15% C           

09012200   ყავა მოხალული კოფეინის გარეშე  15% C           

09019010  ავის ჩენჩო და ყავის მარცვლის გარსი 10% C           

09019020 
ყავის შემცვლელები, რომლებიც შეიცავენ ყავას ნებისმიერი 

პროპორციით  30% C           

09021010 
მწვანე ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით  

პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 3 კგ-ისა 15% A 0%         

09021090 
მწვანე ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატების გარეშე 

პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 3 კგ-ისა 15% A 0%         

09022010 
 მწვანე ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით  

პირველად საფუთავებში 3 კგ-ზე მეტი ნეტო-მასით  15% A 0%         

09022090 
მწვანე ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატების გარეშე   

პირველად საფუთავებში 3 კგ-ზე მეტი ნეტო-მასით  15% A 0%         



09023010 
 ჩინური შავი ჩაი (ულუნგ)  პირველად საფუთავებში ნეტო-

მასით არა უმეტეს 3 კგ-ისა 15% A 0%         

09023020 
 ჩაი პუერი   პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა 

უმეტეს 3 კგ-ისა 15% A 0%         

09023090 

დანარჩენი შავი ჩაი  და ნაწილობრივ ფერმენტირებული ჩაი,   

პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 3 კგ-ისა, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

09024010 
ჩინური შავი ჩაი (ულუნგ)  პირველად საფუთავებში 3 კგ-ზე 

მეტი ნეტო-მასით  15% A 0%         

09024020 
 ჩაი პუერი   პირველად საფუთავებში  3 კგ-ზე მეტი ნეტო-

მასით  15% A 0%         

09024090 

დანარჩენი შავი ჩაი  და ნაწილობრივ ფერმენტირებული ჩაი,   

პირველად საფუთავებში  3 კგ-ზე მეტი  ნეტო-მასით,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

09030000  მატე, ანუ პარაგვაის ჩაი 10% A 0%         

09041100 წიწაკა ხმელი,  (დამსხვრეული ან დაფქულის გარდა) 20% A 0%         

09041200  წიწაკა  დამსხვრეული ან დაფქული 20% A 0%         

09042100  Capsicum გვარის ან Pimrnta გვარის ნაყოფები, ხმელი  20% A 0%         

09042200 გვარის ნაყოფები  დამსხვრეული ან დაფქული 20% A 0%         

09051000 ვანილი დაუმსხვრეველი ან დაუფქველი 15% A 0%         

09052000 ვანილი დამსხვრეული ან დაფქული 15% A 0%         

09061100 დარიჩინი  დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 5% A 0%         

09061900 
დანარჩენი დარიჩინი და დარიჩინის ხის ყვავილები, 

დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 5% A 0%         

09062000 
დარიჩინი და დარიჩინის ხის ყვავილები,   დამსხვრეული ან 

დაფქული 15% A 0%         

09071000 მიხაკი დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 3% A 0%         

09072000 მიხაკი დამსხვრეული ან დაფქული 3% A 0%         

09081100 ჯავზი,  დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 8% A 0%         

09081200  ჯავზი, დამსხვრეული ან დაფქული 8% A 0%         

09082100 
Mace, neither crushed nor ground მაცისი   დაუმსხვრეველი და 

დაუფქველი 8% A 0%         

09082200 მაცისი  დამსხვრეული ან დაფქული 8% A 0%         

09083100 ილი  დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 3% A 0%         

09083200 ილი დამსხვრეული ან დაფქული 3% A 0%         

09092100 ქინძის თესლი,   დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 15% A 0%         

09092200 ქინძის თესლი, დამსხვრეული ან დაფქული 15% A 0%         

09093100 კვლიავის თესლი    დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 15% A 0%         

09093200 კვლიავის თესლი, დამსხვრეული ან დაფქული 15% A 0%         

09096110 ანისულის თესლი,   დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 20% A 0%         

09096190 
ანისულისა, იფნურას, ზირას (ძირას) ან ცერეცოს თესლი; 

ღვიის კენკრა , დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 15% A 0%         

09096210 ანისულის თესლი  დამსხვრეული ან დაფქული 20% A 0%         

09096290 
ანისულისა, იფნურას, ზირას (ძირას) ან ცერეცოს თესლი; 

ღვიის კენკრა,  დამსხვრეული ან დაფქული 15% A 0%         

09101100 კოჭა, დაუმსხვრეველი და დაუფქველი 15% A 0%         

09101200 კოჭა,  დამსხვრეული ან დაფქული 15% A 0%         

09102000 ზაფრანა  2% A 0%         

09103000 დამსხვრეული ან დაფქული 15% A 0%         

09109100 სუნელ-სანელებლების ნარევები   15% A 0%         

09109900 
 დანარჩენი სუნელ-სანელებლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

10011100 მაგარი ხორბლის თესლი  65% C           

10011900 მაგარი ხორბალი 65% C           



10019100 ხორბალის და მესლინის თესლი  გარდა  მაგარი ხორბლის 65% C           

10019900 
დანარჩენი ხორბალი ან  მესლინი   სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  65% C           

10021000 ჭვავის თესლი  0% A 0%         

10029000 ჭვავი, თესლის გარდა  3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 

10031000 ქერის თესლი  0% A 0%         

10039000 ქერი. თესლის გარდა  3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 

10041000 შვრიის თესლი  0% A 0%         

10049000 შვრია, თესლის გარდა  2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

10051000 სიმინდის თესლი  20% C           

10059000 სიმინდი, თსლის  გარდა  65% C           

10061011  გრძელმარცვლიანი ბრინჯი, დაუჩურჩავი  65% C           

10061019 დანარჩენი   ბრინჯის თესლი,   65% C           

10061091 გრძელმარცვლიანი ბრინჯი,   დაუჩურჩავი 65% C           

10061099 დანარჩენი ბრინჯი, დაუჩურჩავი 65% C           

10062010 დაჩურჩული გრძელმარცვლიანი ბრინჯი (გაუპრიალებელი) 65% C           

10062090  დანარჩენი  დაჩურჩული ბრინჯი  65% C           

10063010 
ნახევრად დამსხვრეული ან მთლიანად დამსხვრეული 

გრძელმარცვლიანი ბრინჯი,  65% C           

10063090 
Other semi-milled or wholly milled rice დანარჩენი   ნახევრად 

დამსხვრეული ან მთლიანად დამსხვრეული  ბრინჯი 65% C           

10064010 მთლიანად დამსხვრეული გრძელმარცვლიანი ბრინჯი 65% C           

10064090 
დანარჩენი მთლიანად დამსხვრეული გრძელმარცვლიანი 

ბრინჯი 65% C           

10071000 მარცვლოვანი სორგოს თესლი  0% A 0%         

10079000 მარცვლოვანი სორგო თესლის გარდა  2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

10081000  წიწიბურა  2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

10082100  ფეტვის თესლი  2% A 0%         

10082900  ფეტვი  2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

10083000 ჩიტიფესვას თესლი 2% A 0%         

10084010 Digitaria spp. თესლი  0% A 0%         

10084090 Digitaria spp 3% A 0%         

10085010 კინოას (Chenopodium quinoa) თესლი  0% A 0%         

10085090  კინოას (Chenopodium quinoa)  3% A 0%         

10086010 ტრიტიკალეს (ხორბალ-ჭვავის ჰიბრიდი) თესლი  0% A 0%         

10086090 ტრიტიკალე (ხორბალ-ჭვავის ჰიბრიდი) 3% A 0%         

10089010 
დანარჩენი, მარცვლეულის თესლი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველო  0% A 0%         

10089090 
დანარჩენი მარცვლეული, გარდა თესლისა,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 

11010000 ხორბლისა ან ხორბალ-ჭვავის ფქვილი 65% C           

11022000  სიმინდის ფქვილი 40% C           

11029011 გრძელმარცვლიანი ბრინჯის ფქვილი  40% C           

11029019 დანარცენი ბრინჯის ფქვილი  40% C           

11029090  დანარჩენი მარცვლეულის ფქვილი  5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

11031100 ხორბლის ბურღული და უხეშად დაფქული ფქვილი 65% C           

11031300 სიმინდის ბურღული და უხეშად დაფქული ფქვილი 65% C           

11031910 შვრიის  ბურღული და უხეშად დაფქული ფქვილი 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

11031921 
 გრძელმარცვლიანი ბრინჯის ბურღული და უხეშად 

დაფქული ფქვილი 10% C           

11031929 
დანარჩენი ბრინჯის ბურღული და უხეშად დაფქული 

ფქვილი 10% C           

11031990 
 დანარჩენი  მარცვლეულის მარცვლების ბურღული და 

უხეშად დაფქული ფქვილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 



ან ჩაურთველო  

11032010 ხორბლის გრანულები  65% C           

11032090 დანარჩენი მარცვლეული გრანულები (გარდა ხორბლისა)  20% C           

11041200 შვრია გაბრტყელებული ან გადამუშავებული ფანტელებად 20% C           

11041910 ქერი  გაბრტყელებული ან გადამუშავებული ფანტელებად 20% C           

11041990 

 დანარჩენი მარცვლოვანები გაბრტყელებული ან 

გადამუშავებული ფანტელებად, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% C           

11042200 
დანარჩენი დამუშავებული შვრიის მარცვალი   სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% C           

11042300 
დანარჩენი დამუშავებული სიმინდის მარცვალი   სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  65% C           

11042910 
დანარჩენი დამუშავებული ქერის მარცვალი   სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  65% C           

11042990 
დანარჩენი დამუშავებული მარცვალი    სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% C           

11043000 
მარცვლოვანების მარცვლის ჩანასახი, მთლიანი, 

გაბრტყელებული, ფანტელების სახით ან დაფქული 20% A 0%         

11051000 კარტოფილის  წმინდად და უხეშად ნაფქვავი  და ფხვნილი 15% C           

11052000  კარტოფილის ფანტელები და გრანულები 15% C           

11061000 
 წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი 07. 13 

სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი ბოსტნეულის 10% A 0%         

11062000 

 საგოს პალმის ნაყოფის გულის, 0714 სასაქონლო პოზიციის 

ძირნაყოფების ან ბოლქვნაყოფებისა  წმინდად და უხეშად 

ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი  20% A 0%         

11063000 
 წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი  08 

ჯგუფის პროდუქტებისაგან: 20% A 0%         

11071000 ალაო მოუხალავი 10% A 0%         

11072000 ალაო მოხალული  10% A 0%         

11081100  ხორბლის სახამებელი;  20% C           

11081200 სიმინდის სახამებელი 20% C           

11081300  კარტოფილის სახამებელი 15% C           

11081400  მანიოკის სახამებელი  10% C           

11081900 
დანარჩენი სახამებელი   სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  20% C           

11082000  ინულინი  20% A 0%         

11090000 ხორბლის წებოვანა  18% A 0%         

12011000 სოიოს ცერცვის თესლი  0% A 0%         

12019010 ყვითელი სოიოს ცერცვი,  თესლის გარდა  3% C           

12019020  შავი სოიოს ცერცვი, თესლის გარდა  3% C           

12019030 მწვანე სოიოს ცერცვი, თესლის გარდა  3% C           

12019090  დანარჩენი სოიოს ცერცვი, თესლის გარდა  3% C           

12023000 
არაქისის თესლი, მოუხალავი ან სხვა რაიმე მეთოდით 

მოუმზადებელი,  დაუჩურჩავი 0% A 0%         

12024100 
არაქისი გარდა თესლისა,  მოუხალავი ან სხვა რაიმე 

მეთოდით მოუმზადებელი,  დაუჩურჩავი 15% C           

12024200 

არაქისი, მოუხალავი ან სხვა რაიმე მეთოდით 

მოუმზადებელი, დაჩურჩული  დამსხვრეული ან 

დაუმსხვრეველი: 15% C           

12030000 კოპრი 15% A 0%         

12040000  თესლი სელისა 15% C           

12051010 
რაფსისა ან კოლზას თესლი ერუკმჟავის დაბალი 

შემცველობით 0% A 0%         

12051090 დანარჩენი  რაფსისა ან კოლზას თესლი ერუკმჟავის დაბალი 9% C           



შემცველობით 

12059010 
რაფსისა ან კოლზას თესლი სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი  0% A 0%         

12059090 
რაფსი ან კოლზა სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  9% C           

12060010 თესლი მზესუმზირისა, სათესად  0% A 0%         

12060090 თესლი მზესუმზირისა, გარდა სათესისა  15% C           

12071010 პალმის კაკალის და მათი გულების თესლი  0% A 0%         

12071090 პალმის კაკალი და მათი გულები 10% A 0%         

12072100 თესლი ბამბის სათესად  0% A 0%         

12072900 თესლი ბამბის გარდა სათესისა  15% C           

12073010 თესლი აბუსალათინის სათესად  0% A 0%         

12073090  თესლი აბუსალათინის 15% C           

12074010 თესლი შირბახტის სათესად  0% A 0%         

12074090 თესლი შირბახტის გარდა სათესისა  10% C           

12075010 მდოგვის თესლი  სათესად  0% A 0%         

12075090 მდოგვის თესლი გარდა სათესისა  15% A 0%         

12076010 საფლორის თესლი სათესად  0% A 0%         

12076090 საფლორის თესლი  20% A 0%         

12077010 ნესვის თესლი სათესად  0% A 0%         

12077091 
შავი საზამთროს თესლი გარდა სათესისა, ახალი, 

გაცივებული, გაყინული ან ხმელი  20% A 0%         

12077092 
წითელი  საზამთროს თესლი გარდა სათესისა, ახალი, 

გაცივებული, გაყინული ან ხმელი  20% A 0%         

12077099 
 სხვა საჭმელი ბოსტნეული პროდუქტები, ახალი ან ხმელი, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  30% A 0%         

12079100 ყაყაჩოს თესლი  20% A 0%         

12079910 

დანარჩენი ზეთოვანი კულტურების თესლებისა ან 

ნაყოფების თესლი, კულტივირებისათვის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  0% A 0%         

12079991 კაკალი ში (karite nuts)  20% A 0%         

12079999 

დანარჩენი ზეთოვანი კულტურების თესლებისა ან 

ნაყოფების თესლი სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  10% C           

12081000 სოიოს ცერცვის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

12089000 

დანარჩენი  ზეთოვანი კულტურების თესლებისა ან 

ნაყოფების   ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი,   სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% C           

12091000 შაქრის ჭარხლის თესლი სათესად  0% A 0%         

12092100 იონჯას თესლი სათესად  0% A 0%         

12092200 სამყურას თსლი, სათესად  0% A 0%         

12092300 წივანას თესლი, სათესად  0% A 0%         

12092400 მდელოს თივაქასრას თესლი, სათესად  0% A 0%         

12092500 კოინდრის თესლი, სათესად  0% A 0%         

12092910  ჭარხლის თესლი  0% A 0%         

12092990 
დანარჩენი საკვები მცენარეების თესლები, სათესად, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  0% A 0%         

12093000 ბალახოვანი მცენარეების თესლი სათესად  0% A 0%         

12099100 ბოსტნეულის თესლი   0% A 0%         

12099900  დანარჩენი  თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად  0% A 0%         

12101000 
გირჩები სვიის, დაუმსხვრეული, არა ფხვნილისა და არა 

გრანულების სახით, ახალი ან ხმელი  20% A 0%         

12102000 
სვიის გირჩები დამსხვრეული, ფხვნილისა ან გრანულების 

სახით; ლუპულინი 10% A 0%         



12112010 ამერიკული გისენჯი ახალი ან ხმელი  8% A 0%         

12112020 
ველური გისენჯი, გარდა ამერიკული გისენჯისა, ახალი ან 

ხმელი  20% A 0%         

12112091 
დანარჩენი გისენჯის ფესვები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% A 0%         

12112099 
 დანარჩენი გისენჯის ფესვები, ხმელი  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% A 0%         

12113000 კოკას ფოთლები  9% A 0%         

12114000 ყაყაჩოს ჩალა  9% A 0%         

12119011  angelicae sinensis ფესვი, ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119012 
 pseudoginseng-ის ფესვი , ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119013 
codonopsitis-ის ფესვი , ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119014 
Rhizoma coptidis, ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119015 
Flos chrysanthemi ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119016 
Cordyceps sinensis, ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119017 
fritilariae thunbergii-ის ბოლქვები,  ფარმაცევტული 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0% 

 

      

12119018 
Rhizoma ligustici, ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119019 
Rhizoma pinellia, ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119021 
 paeoniae lactiflorae-ის ფესვი ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119022 
Rhizoma gastrodiae ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119023 
astragali-ის ფესვი ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119024 

Rhubarb, used in pharmacy，fresh or dried რევანდი  

ფარმაცევტული მიზნებისთვის გამოსაყენებელი, ახალი ან 

ხმელი 6% A 0%         

12119025 
Rhizoma atractylodis macrocephalae,  ფარმაცევტული 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119026 
rehmanniae-ის ფესვი , ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119027 
Flos sophorae, ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი 6% A 0%         

12119028 
eucommiae-ის ქერქი ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119029 
Poria, ფარმაცევტული მიზნებისთვის გამოსაყენებელი, 

ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119031 
Fructus lycii, ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119032 
Bantaroi-ის თესლი  ფარმაცევტული მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი, ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119033 
ალოეს ხე  ფარმაცევტული მიზნებისთვის გამოსაყენებელი, 

ახალი ან ხმელი  3% A 0%         

12119034 Adenophora axilliflora ახალი ან ხმელი  6% A 0%         

12119035  პოლინი (Artemisia abrotanum ) 6% A 0%         

12119036 ძირტკბილას ფესვი, ახალი ან ხმელი  6% B 4.8% 3.6% 2.4% 1.2% 0% 

12119037 scutellariae-ს ფესვი, ახალი ან ხმელი  6% A 0%         



12119038  ცაცხვის (tilia europaea) ყვავული და ფოთლები  6% A 0%         

12119039 

მცენარეები და მცენარეების ნაწილები,   ფარმაცევტული 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  6% A 0%         

12119050 
მცენარეები და მცენარეების ნაწილები,   პარფიუმერული 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი 8% A 0%         

12119091 
Dessis-ის ფესვები ინსექტიციდური მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი 3% A 0%         

12119099 

მცენარეები ან  მცენარეების ნაწილები ინსექტიციდური 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  9% A 0%         

12122110 
ზღვის წყალმცენარეები, ახალი, გაცივებული გაყინული ან 

ხმელი  20% A 0%         

12122120 შავი ხავსი ახალი, გაცივებული გაყინული ან ხმელი  20% A 0%         

12122131 ხმელი Hygrophila pinnatifida 15% A 0%         

12122132 ახალი Hygrophila pinnatifida 15% A 0%         

12122139 დანარჩენი Hygrophila pinnatifida 15% A 0%         

12122141 ხმელი ლევერი (Porphyra umbilicalis) 15% A 0%         

12122142 ახალი ლევერი (Porphyra umbilicalis) 15% A 0%         

12122149  დანარჩენი ლევერი (Porphyra umbilicalis) 15% A 0%         

12122161 
 ხმელი ავსტრალიური ზღვის საჭმელადვარგისი 

წყალმცენარე (Eucheuma speciosum) 15% A 0%         

12122169 
დანარჩენი  ავსტრალიური ზღვის საჭმელადვარგისი 

წყალმცენარე (Eucheuma speciosum) 15% A 0%         

12122171   ხმელი გრალიკარია (Gracilaria) 15% A 0%         

12122179 დანარჩენი გრალიკარია (Gracilaria) 15% A 0%         

12122190 

ზღვისა და დანარჩენი წყალმცენარეები, საჭმელად ვარგისი, 

ახალი,  გაცივებული, გაყინული ან ხმელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

12122910  დანარჩენი ზღვისა და დანარჩენი წყალმცენარეები 15% A 0%         

12122990  დანარჩენი ზღვისა და დანარჩენი წყალმცენარეები 15% A 0%         

12129100 შაქრის ჭარხალი ახალი,  გაცივებული, გაყინული ან ხმელი 20% A 0%         

12129200 

ცრუ აკაციის მარცვლები,  ცრუ აკაციის მარცვლების 

თესლის ჩათვლით,   ახალი,  გაცივებული, გაყინული ან 

ხმელი 20% A 0%         

12129300 შაქრის ლერწამი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი  20% A 0%         

12129400  ვარდკაჭკაჭას ფესვები  20% A 0%         

12129911 
Bitter, primarily used for human consumption მწარე უმთავრესად 

საკვებად გამოყენებული 20% A 0%         

12129912 
Sweet, primarily used for human consumption ტკბილი, 

უმთავრესად საკვებად გამოყენებული 20% A 0%         

12129919 
დანარჩენი გარგარი, ატამი და ქლიავის კურკები  და 

კერნელი,უმთავრესად საკვებად გამოყენებული 20% A 0%         

12129993 
გოგრის თესლები, გარდა სათესისა, ახალი, გაცივეული, 

გაყინული ან ხმელი  20% A 0%         

12129994 
ლოტოსის თესლები, გარდა სათესისა,  ახალი, გაცივეული, 

გაყინული ან ხმელი  20% A 0%         

12129996 სტევიას (Stevia rebaudiana)  ფოთლები  30% A 0%         

12129999 

ახალი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი  ნაყოფის კურკები  

და კერნელი  და დანარჩენი ბოსტენულის პროდუქტები, 

უმთავრესად საკვებად გამოყენებული, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  30% A 0%         

12130010 მარცვლეულების ჩალა , დაუმუშავებელი  12% A 0%         

12130090  დანარჩენი  მარცვლეულების ჩალა  და ბზე  12% A 0%         

12141000 იონჯის  ფქვილი და გრანულები 5% A 0%         



12149000 
დანარჩენი  პირუტყვის საკვები პროდუქტები, სხვა 

ადგიალს დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  9% A 0%         

13012000  გუმიარაბიკი 15% A 0%         

13019010   გუმფისები 15% A 0%         

13019020 საკმეველი, მური და დრაკონის სისხლს 3% A 0%         

13019030 ასაფოეტიდა (Asafoetida) 3% A 0%         

13019040 ფიჭვის ფისი  15% A 0%         

13019090 

შელაქი ბუნებრივი გაუსუფთავებელი; გუმფისები 

ბუნებრივი, ფისები, გუმფისები და ძივთი (მაგალითად, 

ბალზამები) სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

13021100  ოპიუმი  0% A 0%         

13021200 ძირტკბილად ექსტრაქტი  6% A 0%         

13021300 სვიის ექსტრაქტი  10% A 0%         

13021910 გაუწმენდავი ლაქი  20% A 0%         

13021920 აზადირაჩტინი (Azadirachtin) 3% A 0%         

13021930 
პირეტრუმის ან  როტენონის შემცველი მცენარეების 

ფესვების მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები; 3% A 0%         

13021940 Ginkgo biloba-ს მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები; 20% A 0%         

13021990 

 პესტიციდებში გამოყენებული მცენარეული წვენები და 

ექსტრაქტები;  სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  20% A 0%         

13022000 პექტინური ნივთიერებები, პექტინატები და პექტატები 20% A 0%         

13023100 აგარ-აგარი 10% A 0%         

13023200 
წებოები და შემასქელებლები ვარდტუხტის ხის ნაყოფისა 

და თესლისაგან ან ციამოპსისის, ანუ ხიუარის თესლისა 15% A 0%         

13023911 კარაგინანი Carrageenan  15% A 0%         

13023912 ალგინი  15% A 0%         

13023919 

დანარჩენი ზღვისა და სხვა წყალმცენარეებისაგან 

მიღებული   წებოები და შემასქელებლები,   სახეშეცვლილი 

ან სახეშეუცვლელი: 15% A 0%         

13023990 

 მცენარეული პროდუქტისგან მიღებული   წებოები და 

შემასქელებლები,  სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  15% A 0%         

14011000  ბამბუკი  10% A 0%         

14012000 როტანგი (პალმა)  10% A 0%         

14019010 მარცვლეულის ჩალა გარდა ხორბლის ჩალისა  10% A 0%         

14019020  ლერწამი  10% A 0%         

14019031 ჭილისებრნი 10% A 0%         

14019039 რაფია, 10% A 0%         

14019090 

 დანარჩენი მცენარეული წარმოშობის მასალები, 

ძირითადად საწნავად გამოსაყენებელი სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

14042000 ბამბის ფთილა 4% A 0%         

14049010 
მცენარეული წარმოშობის მასალები, ძირითადად საწნავად 

გამოსაყენებელი 5% A 0%         

14049090 დანარჩენი მცენარეული პროდუქტი  15% A 0%         

15011000 ლიარდი 10% A 0%         

15012000 ღორის ქონი დანარჩენი 10% A 0%         

15019000 ფრინველის ცხიმი 10% A 0%         

15021000 გადამდნარი ცხოველური ცხიმი 8% A 0%         

15029000 
სხვა ცხიმები, ნედლი, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, 

ცხვრის ან თხის 8% A 0%         

15030000 
ლიარდ-სტეარინი, ლიარდ-ოილი, ოლეოსტეარინი, ოლეო-

ოილი და ცხოველური ცხიმი,  10% A 0%         



15041000 თევზის ღვიძლის ქონი და მისი ფრაქციები 12% A 0%         

15042000 
თევზის ქონი, ცხიმი და მათი ფრაქციები, გარდა თევზის 

ღვიძლის ქონისა 12% A 0%         

15043000 ცხიმი და ქონი ზღვის ძუძუმწოვრებისა და მათი ფრაქციები 14% A 0%         

15050000 ცხიმოფლი და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები 20% A 0%         

15060000 სხვა ცხოველური ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები 20% A 0%         

15071000 სოიოს ტიპის ცერცვის ზეთი 9% C           

15079000 სოიოს ცერცვის ზეთი (გარდა. ნედლი) და ფრაქციები 9% C           

15081000 დაუმუშავებელი მიწის თხილის ზეთი 10% C           

15089000 მიწის თხილის ზეთი (გარდა. ნედლი) და ფრაქციები 10% C           

15091000 ზეითუნის ზეთი და მისი ფრაქციები 10% C           

15099000 ზეითუნის ზეთი და ფრაქციები (გარდა. სუფთა) 10% C           

15100000 
სხვა ზეთები და მათი ფრაქციები, მიღებული მხოლოდ 

ზეთისხილისგან,  10% C           

15111000 დაუმუშავებელი პალმის ზეთი (ნედლი ზეთი) 9% C           

15119010 პალმის ზეთი (გარდა. ნედლი) და თხევადი ფრაქციები 9% C           

15119020 პალმის მყარი ფრაქციები 8% C           

15119090 სხვა პალმის ზეთი და მისი ფრაქციები,  9% C           

15121100 
გადაუმუშავებებლი მზესუმზირის თესლი, მზესუმზირის 

ზეთი და მისგან ფრაქციები 9% C           

15121900 
მზესუმზირის და საფლორის ზეთი (გარდა. ნედლი) და 

ფრაქციები 9% C           

15122100 ნედლი ზეთი, გოსიპოლისაგან გაწმენდილი ან გაუწმენდავი 10% C           

15122900 ბამბის თესლის ზეთი (გარდა. ნედლი) და მისი ფრაქციები 10% C           

15131100 
გადაუმუშავებელი ქოქოსის (კოპრის) ზეთი და მისი 

ფრაქციები 9% C           

15131900 ქოქოსის კოპრის ზეთი (გარდა ნედლი) და მისი ფრაქციები 9% C           

15132100 
გადაუმუშავებელი პალმის გული ან ბაბასუს ზეთი და მისი 

გრაქციები 9% C           

15132900 
პალმის გული ან ბაბასუს ზეთი (გარდა ნედლი) და მისი 

გრაქციები 9% C           

15141100 რაფსის ნედლი ზეთი ერუკმჟავის დაბალი შემცველობით 9% C           

15141900 სხვა რაფსის ზეთი ერუკმჟავის შემცველობით 9% C           

15149110 რაფსის ნედლი ზეთი 9% C           

15149190 მდოგვის ნედლი ზეთი 9% C           

15149900 
სხვა რაფსის ზეთი და მდოგვის ზეთი და მისი ფრაქციები, 

nes 9% C           

15151100 სელის ზეთი 15% C           

15151900 სელის ზეთი (გარდა. ნედლი) და ფრაქციები 15% C           

15152100 ნედლი სიმინდის ზეთი 10% C           

15152900 სიმინდის (სიმინდის) ზეთი (გარდა. ნედლი) და ფრაქციები 10% C           

15153000 აბუსალათინის ზეთი და მისი ფრაქციები 10% C           

15155000 შირბახტის ზეთი და მისი ფრაქციები 12% C           

15159010 ჟოჟობის ზეთი და ფრაქციები 20% C           

15159020 ნიმის ზეთი და მისი ფრაქციები 20% C           

15159030 ტუნგის ზეთი და მისი ფრაქციები 20% C           

15159090 სხვა მცენარეული ზეთები და ფრაქციები  20% C           

15161000 

ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი 

ფრაქციები,ჰიდროგენიზებული, სხვა, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე 5% A 0%         

15162000 
მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები, 

ჰიდროგენურ და ა.შ., შემდგომი დამუშავების გარეშე 25% C           

15171000 მარგარინი, (თხევადი მარგარინის გამოკლებით) 30% C           



15179010 

მარგარინი; საკვებად გამოსაყენებელი ნარევები ან მზა 

პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისა ან 

ზეთებისაგან ან მოცემული ჯგუფის სხვადასხვა ცხიმებისა 

და ზეთების ფრაქციებისაგან, 1516 სასაქონლო პოზიციის 

საჭმელი ცხიმებისა ან ზეთების ან მათი ფრაქციების გარდა, 

დანარჩენი,  ფქვილეული საკონდიტრო ნაწარმის ცხიმი  25% C           

15179090 საკვები ნარევები პრეპარატები ცხიმები და ზეთები, nes 25% C           

15180000 

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი 

ფრაქციები,ქიმიურად მოდიფიცირებული,საკვებში 

გამოსაყენებლად უვარგისი ნარევები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი და ჩაურთველი: 10% C           

15200000 
ნედლი გლიცერინი; გლიცერინის წყალი და გლიცერინის 

თუთქი 20% A 0%         

15211000 ცვილები მცენარეული (ტრიგლიცერიდების გარდა) 20% A 0%         

15219010 ცვილი 20% A 0%         

15219090 
ცვილი ფუტკრისა და სხვა მწერებისა, რაფინირებული ან 

არარაფინირებული 20% A 0%         

15220000 

დეგრა; ნარჩენები, მიღებული ცხოველური და მცენარეული 

ცხიმოვანი ნივთიერებებისა ან ცვილების დამუშავების 

შემდეგ: 20% A 0%         

16010010 
ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, მზა კვების 

პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე: 15% A 0%         

16010020 სხვა ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები 15% A 0%         

16010030 საკვები ძეხვ პროდუქტები 15% A 0%         

16021000 
მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის 

სუბპროდუქტებისა ან სისხლისაგან  15% A 0%         

16022000 მზა პროდუქტები ცხოველის ღვიძლისაგან 15% A 0%         

16023100 ინდაურის მზა პროდუქტი 15% A 0%         

16023210 მზა ქათამი, ჰჰერმენტულ კონტეინერში 15% A 0%         

16023291 ქათმის მკერდის ხორცი 15% A 0%         

16023292 ქათმის ფეხი ხორცი 15% A 0%         

16023299 სხვა ქათმის ხორცი 15% A 0%         

16023910 მზა იხვი, ბატი და ციცარი, ჰერმენტულ კონტეინერში 15% A 0%         

16023991 იხვის ხორცი 15% A 0%         

16023999 მზა ბატის და ციცრის ბუდე , სხვა 15% A 0%         

16024100 ღორის ბარკლები და მათი გადანაჭრები 15% A 0%         

16024200 ღორის ბეჭის ნაწილი და მისი გადანაჭრები 15% A 0%         

16024910 გამზადებული ღორი ჰერმეტულ კონტეინერში 15% A 0%         

16024990 
მზა ღორის პროდუქტი (nes-სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი) 15% A 0%         

16025010 მზა მსხვილფეხა რქოსანი ჰერმენტულ კონტეინერში 12% A 0%         

16025090 
მზა მსხვილფეხა რქოსანის პროდუქტი (nes-სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 12% A 0%         

16029010 
დანარჩენი, მზა პროდუქტების ჩათვლით ნებისმიერი 

ცხოველის სისხლისაგან: 15% A 0%         

16029090 პროდუქტები ნებისმიერი ცხოველის სისხლისაგან 15% A 0%         

16030000 

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზისა ან 

კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა 

უხერხემლოებისაგან: 23% A 0%         

16041110 
ატლანტიკის ორაგული, მზა ან დაკონსერვებული ორაგული 

(მაგრამ არაფარშირებული) 12% A 0%         

16041190 
დანარჩენი მზა ან დაკონსერვებული ორაგული (მაგრამ 

არაფარშირებული)  12% A 0%         

16041200 მზა ან დაკონსერვებული ქაშაყი (მაგრამ არაფარშირებული) 12% A 0%         

16041300 მზა ან დაკონსერვებული სარდინი, სარდინელა, ქარსალა ან 5% A 0%         



შპროტი (მაგრამ არაფარშირებული) 

16041400 
მზა ან დაკონსერვებული თინუსი, სკიპჯეკი, ანუ ზოლიანი 

თინუსი, და პელამიდა  (მაგრამ არაფარშირებული) 5% A 0%         

16041500 
მზა ან დაკონსერვებული სკუმბრია  (მაგრამ 

არაფარშირებული) 12% A 0%         

16041600 
მზა და დაკონსერვებული ანჩოუსები (მაგრამ 

არაფარშირებული) 12% A 0%         

16041700 
მზა და დაკონსერვებული გველთევზა (მაგრამ 

არაფარშირებული) 12% A 0%         

16041920 
მზა და დაკონსერვებული ტილაპია (მაგრამ 

არაფარშირებული) 12% A 0%         

16041931 
მზა და დაკონსერვებული არხის ლოქო (მაგრამ 

არაფარშირებული) 12% A 0%         

16041939 სხვა მზა და დაკონსერვებული ლოქო 12% A 0%         

16041990 
დანარჩენი სხვა მზა და დაკონსერვებული თევზი (მაგრამ 

არაფარშირებული) 12% A 0%         

16042011 ზვიგენის ფარფლი ჰერმეტულ კონტეინერში 12% A 0%         

16042019 მზა ან დაკონსერვებული თევზი ჰერმენტულ კონტეინერში 12% A 0%         

16042091 ზვიგენის ფარფლები 12% A 0%         

16042099 მზა ან დაკონსერვებული თევზი 12% A 0%         

16043100 ხიზილალა 12% A 0%         

16043200 ხიზილალის შემცვლელები  12% A 0%         

16051000 მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი 5% A 0%         

16052100 
მზა და დაკონსერვებული კრევეტები და ხერხისებრი 

კრევეტები ჰერმეტულ კონტეინერში 5% A 0%         

16052900 
მზა და დაკონსერვებული დანარჩენი კრევეტები და 

ხერხისებრი კრევეტები 5% A 0%         

16053000 მზა და დაკონსერვებული კიბორჩხალა 5% A 0%         

16054011 
მზა ან დაკონსერვებული მტკნარი წყლის კიბორჩხალა 

ნიჟარის გარეშე 5% A 0%         

16054019 
მზა ან დაკონსერვებული მტკნარი წყლის კიბორჩხალა 

ნიჟარაში 5% A 0%         

16054090 მზა და დაკონსერვებული კიბოსნაირები, nes 5% A 0%         

16055100 მზა ან დაკონსერვებული ხამანწკები 5% A 0%         

16055200 მზა ან დაკონსერვებული სავარცხელა 5% A 0%         

16055300 მზა ან დაკონსერვებული მიდიები 5% A 0%         

16055400 მზა ან დაკონსერვებული კალმარები და მელანთევზები 5% A 0%         

16055500 მზა ან დაკონსერვებული რვაფეხა 5% A 0%         

16055610 
მზა და დაკონსერვებული ორსადგულიანი მოლუსკების 

სახეობა 5% A 0%         

16055620 
მზა და დაკონსერვებული ორსადგულიანი მოლუსკების 

სახეობა 5% A 0%         

16055700 მზა ან დაკონსერვებული ,,ზღვის ყური" 5% A 0%         

16055800 
მზა ან დაკონსერვებული ლოკოკინები, გარდა ზღვის 

მოლუსკისა,  5% A 0%         

16055900 მზა ან დაკონსერვებული სხვა მოლუსკები  5% A 0%         

16056100 მზა ან დაკონსერვებული გოლოთურიები 5% A 0%         

16056200 მზა და დაკონსერვებული ზღვის ზღარბი 5% A 0%         

16056300 მზა და დაკონსერვებული მედუზა 15% A 0%         

16056900 მზა ან დაკონსერვებული წყლის სხვა უხერხემლოები  5% A 0%         

17011200 ხამი ჭარხლის შაქარი მყარ მდგომარეობაში 50% C           

17011300 
ლერწმის შაქარი ამ ჯგუფის სუბპოზიციებისათვის 2-ე 

შენიშვნაში აღწერილი 50% C           

17011400 ნედლეული ლერწმის შაქარი, მყარი ფორმით 50% C           



17019100 საგემოვნო-არომატული ან საღებავი დანამატებით 50% C           

17019910 

ლერწმისა ან ჭარხლის შაქარი და ქიმიურად სუფთა 

საქაროზა, მყარ მდგომარეობაში, დანარჩენი, დანარჩენი, 

თეთრი შაქარი, გრანურილებული შაქარი 50% C           

17019920 მაღალი ხარისხის შაქარი 50% C           

17019990 
სხვა ლერწმის ან ჭარხლის შაქარი, ქიმიურად სუფთა 

საქაროზა, მყარ მდგომარეობაში 50% C           

17021100 

ლაქტოზას შემცველები 99 მას.% ან მეტი, გამოხატული 

როგორც უწყლო ლაქტოზა, მშრალ ნივთიერებაზე 

გადაანგარიშებით 10% A 0%         

17021900 ლაქტოზა და ლაქტოზას სიროფი, nes 10% A 0%         

17022000 ნეკერჩხლის შაქარი და ნეკერჩხლის სიროფი 30% C           

17023000 
გლუკოზა და გლუკოზის სიროფი, რომელიც შეიცავს <20% 

ფრუქტოზა 30% C           

17024000 

გლუკოზა და გლუკოზას სიროფი, მშრალ მდგომარეობაში 

ფრუქტოზას შემცველობით არანაკლებ 20 მას.%-ისა, მაგრამ 

50 მას.%-ზე ნაკლები, ინვერტული შაქრის გარდა 30% C           

17025000 ქიმიურად სუფთა ფრუქტოზა 30% C           

17026000 

ფრუქტოზა დანარჩენი და ფრუქტოზას სიროფი, მშრალ 

მდგომარეობაში ფრუქტოზას შემცველობით 50 მას.%-ზე 

მეტი 30% C           

17029000 
ხელოვნური თაფლი, ნატურალურ თაფლთან შერეული ან 

შეურეველი 30% C           

17031000 ლერწმის მელასა 8% A 0%         

17039000 მელასის მოპოვება/შაქრის გადამუშავება, და სხვა 8% A 0%         

17041000 საღეჭი რეზინი 12% A 0%         

17049000 
შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი, რომლებიც არ შეიცავენ 

კაკაოს  10% A 0%         

18010000 
კაკაო-მარცვალი, მთელი ან დამსხვრეული, ნედლი ან 

მოხალული 8% A 0%         

18020000 ჩენჩო, გარსი, კანი და კაკაოს სხვა ნარჩენები 10% A 0%         

18031000 კაკაოს პასტა ცხიმგაუცლელი 10% A 0%         

18032000 კაკაოს პასტა ნაწილობრივ ან მთლიანად ცხიმგაცლილი 10% A 0%         

18040000 კაკაო-ზეთი, კაკაო-ცხიმი 22% A 0%         

18050000 
კაკაო-ფხვნილი შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების დამატების გარეშე 15% A 0%         

18061000 
კაკაო-ფხვნილი შაქრისა ან სხვა დამატბობელი 

ნივთიერებების დამატებით 10% A 0%         

18062000 

 მზა ნაწარმი დანარჩენი, 2 კგ-ზე მეტი მასით ბრიკეტებში, 

ფირფიტებში ან ფილებში, ან თხევადი, პასტისებრი, 

ფხვნილისებრი, გრანულირებული ან რაიმე სხვა 

ანალოგიური სახით კონტეინერებში ან პირველად 

საფუთავებში 2 კგ-ზე მეტი შიგთავსით:  10% A 0%         

18063100 შოკოლადის ბრიკეტების, ფირფიტებისა ან ფილების სახით 8% A 0%         

18063200 შოკოლადის კანფეტები გულსართით ან გულსართის გარეშე 10% A 0%         

18069000 სხვა შოკოლადი და მისი ნაწარმი 8% A 0%         

19011010 რძის ფხვნილის ფორმულა 15% C           

19011090 ბავშვთა კვება, საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული 15% C           

19012000 

ნარევები და ცომი 1905 სასაქონლო პოზიციის 

პურფუნთუშეულისა და ცომეული საკონდიტრო ნაწარმის 

დასამზადებლად 25% B 20.0% 15.0% 

10.0

% 5.0% 0% 

19019000 ფქვილის სხვა მზა პროდუქტი,  nes  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

19021100 

მაკარონის ნაწარმი, კვერცხის შემვცელობით, თბურად 

დაუმუშავებელი, გულსართის გარეშე ან რაიმე სხვა ხერხით 

მოუმზადებელი: 15% A 0%         



19021900 სხვა უმი მაკარონი, რომელიც არ შეიცავს კვერცხს  15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

19022000 
 მაკარონის ნაწარმი გულსართით, თბურად დამუშავებული 

ან დაუმუშავებელი ან მომზადებული სხვა ხერხით 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

19023010 მაკარომის ნაწარმი 15% A 0%         

19023020 მაკარონი ხმელი 15% A 0%         

19023030 სწრაფი მომზადების ატრია 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

19023090 სხვა მაკარონი, nes 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

19024000 კუსკუსი 
25% B 20.0% 15.0% 

10.0

% 5.0% 0% 

19030000 

ტაპიოკა და მისი შემცვლელები, მომზადებული 

სახამებლისაგან, ფანტელების, გრანულების, 

ბურთულაკების, ნამცეცებისა ან სხვა ანალოგიური ფორმის 

სახით 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

19041000 

მზა კვების პროდუქტები, მიღებული პურეული 

მარცვლოვანების მარცვლისა ან მარცვლეული 

პროდუქტების გაფუებით ან მოხალვით 25% A 0%         

19042000 

მზა კვების პროდუქტები, მიღებული მოუხალავი 

მარცვლეულის ფანტელებისაგან ან მოუხალავი და 

მოხალული მარცვლეულის ფანტელების ნარევისაგან ან 

მიღებული პურეული მარცვლოვანების გაფუებით 30% A 0%         

19043000 ხორბალი Bulgur 
30% B 24.0% 18.0% 

12.0

% 6.0% 0% 

19049000 მარცვლეული (გარდა სიმინდი), nes 
30% B 24.0% 18.0% 

12.0

% 6.0% 0% 

19051000 ხრამუნა პური  20% A 0%         

19052000 კოჭას ნამცხვარი და ანალოგიური ნაწარმი 20% A 0%         

19053100 ტკბილი მშრალი ნამცხვარი 15% A 0%         

19053200 ვაფლი და ვაფლის ობლატები 15% A 0%         

19054000 
ორცხობილა, ნაფიცხარა და ანალოგიური გაფიცხებული 

პროდუქტები 20% A 0%         

19059000 სხვა პური, ვაფლი, ბრინჯის ქაღალდი და ა.შ. Nes 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

20011000 კიტრი და კორნიშონი ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატებით 25% A 0%         

20019010 ნიორი ძმრისა და ძმარმჟავას დამატებით 25% A 0%         

20019090 
ბოსტნეული, ხილი და ა.შ., დაკონსერვებული ძმარი ან 

ძმარმჟავას დამატებით, nes 25% A 0%         

20021010 
მზა პომიდორი დაკონსერვებული ძმარი ან ძმარმჟავას 

დამატებით 19% A 0%         

20021090 პომიდორი მთლიანი  25% A 0%         

20029011 
ტომატის პასტა, ჰერმეტულ კონტეინერი, მასით არა უმეტეს 

5 კგ 20% A 0%         

20029019 ტომატის პასტა, ჰერმეტულ კონტეინერი, მასით მეტი  5 კგ 20% A 0%         

20029090 ძმრის გარეშე დამზადებული პამიდორი , nes 18% A 0%         

20031011 
მზა პატარა თეთრი სოკოები,Agaricus გვარის სოკოები , 

ძმრის გარეშე 25% A 0%         

20031019 
ძმრის გარეშე გამზადებული სოკოები ჰერმენტულ 

კონტეინერით 25% A 0%         

20031090 ძმრის გარეშე გამზადებული სოკოები, nes 25% A 0%         

20039010 
სხვა სოკო და ტრიუფელი, ჰერმეტულ კონტეინერი, მზა ან 

დაკონსერვებული , ძმარი ან ძმარმჟავას გარეშე 25% A 0%         

20039090 
სხვა სოკო და ტრიუფელი, მზა ან დაკონსერვებული  ძმრის 

ან ძმარმჟავას გარდა  25% A 0%         

20041000 
სხვა კარტოფილი, ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე 

დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაყინული 13% A 0%         

20049000 
სხვა დაკონსერვებული ბოსტნეული ძმრის დამატების 

გარეშე, გაყინული, nes  25% A 0%         



20051000 
ჰომოგენიზებული ბოსტნეული, დაკონსერვებული ძმრის 

გარეშე, არა გაყინული 25% A 0%         

20052000 
კარტოფილი დაკონსერვებული ძმრის გარეშე, არა 

გაყინული 15% A 0%         

20054000 
ბარდა დაკონსერვებულიo ძმარის ან ძმარმჟავას გარეშე, 

გაუყინავი 25% A 0%         

20055111 
წითელი ლობიო მზა ან დაკონსერვებული  ძმარის ან 

ძმარმჟავას გარეშე, გაუყინავი, ჰერმენტულ კონტეინერით 25% A 0%         

20055119 
ლობიო დაჩურჩული მზა ან დაკონსერვებული  ძმარის ან 

ძმარმჟავას გარეშე, გაუყინავი, ჰერმენტულ კონტეინერით 25% A 0%         

20055191 

წითელი ლობიო მზა ან დაკონსერვებული  ძმარის ან 

ძმარმჟავას გარეშე, გაუყინავი, ჰერმენტულ კონტეინერის 

გარეშე 25% A 0%         

20055199 

ლობიო დაჩურჩული მზა ან დაკონსერვებული  ძმარის ან 

ძმარმჟავას გარეშე, გაუყინავი, ჰერმენტულ კონტეინერის 

გარეშე 25% A 0%         

20055910 
პარკი ლობიო ძმარის ან ძმარმჟავას გარეშე ჰერმენტულ 

კონტეინერში 25% A 0%         

20055990 პარკი ლობიო ძმარის ან ძმარმჟავას გარეშე გაუყინავი, nes 25% A 0%         

20056010 
სატაცური დაკონსერვებული ძმარის ან ძმარმჟავას გარეშე 

ჰერმენტულ კონტეინერში 25% A 0%         

20056090 
სატაცური დაკონსერვებული ძმარის ან ძმარმჟავას გარეშე 

გაუყინავი, nes  25% A 0%         

20057000 
ზეთისხილი დაკონსერვებული ძმარის ან ძმარმჟავას გარეშე 

გაუყინავი  10% A 0%         

20058000 
შაქრის სიმინდი  დაკონსერვებული ძმარის ან ძმარმჟავას 

გარეშე გაუყინავი  10% A 0%         

20059110 
ნორჩი ბამბუკი  ჰერმენტულ კონტეინერში ძმრის და 

ძმრისმჟავის გარეშე 25% A 0%         

20059190 სხვა ბამბუკი  ძმრის და ძმრისმჟავის გარეშე გაუყინავი 25% A 0%         

20059920 ცერცვი ჰერმეტულ კონტეინერში 25% A 0%         

20059940 ცხარე კიტრის მდოგვი ბოლქვნაყოფები 25% A 0%         

20059950 

სხვა ბოსტნეული, ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე 

დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაუყინავი, 2006 

სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების გარდა, დანარჩენი 

ბოსტნეული და ბოსტნეულის ნარევები, დანარჩენი, 

არტიშოკი, გვიმრის (სურვილების) ყვავილის ღერო (rhachis 

), დამარილებული 25% A 0%         

20059960 დამარილებული მწვანე ხახვი 25% A 0%         

20059991 
სხვა ბოსტნეული და ნარევები ბოსტნეული, ჰერმეტული 

კონტეინერით 25% A 0%         

20059999 
სხვა ბოსტნეული და ნარევები ბოსტნეული, ძმარის ან 

ძმარმჟავას გარეშე 25% A 0%         

20060010 

ბოსტნეული, ხილი, კაკალი, ნაყოფების ქერქი ან მცენარეთა 

სხვა ნაწილები, შაქრით დაკონსერვებული (შაქრის 

სიროფით გაჟღენთილი, მოსარკლული ან დაშაქრული) 30% A 0%         

20060020 ზეთისხილის შაქარი დაკონსერვებული  30% A 0%         

20060090 
სხვა ხილი, კაკალი და მცენარეთა ნაწილები 

დაკონსერვებული შაქარი, nes 30% A 0%         

20071000 
ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, და ა.შ., 

ჰომოგენიზებული 30% A 0%         

20079100 ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, და ა.შ., ჰომოგენური 30% A 0%         

20079910 
სხვა ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები და ა.შ., ჰერმეტულ 

კონტეინერში 5% A 0%         

20079990 სხვა ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, და ა.შ., ციტრუსები 5% A 0%         



20081110 მიწის თხილი და სხვა თესლები ჰერმეტულ კონტეინერში 30% A 0%         

20081120 შემწვარი მიწის თხილი, არაქისი  30% A 0%         

20081130 მიწის თხილის კარაქი 30% A 0%         

20081190 მზა მიწის თხილი, nes 30% A 0%         

20081910 კაკალი ჰერმეტულ კონტეინერში 20% A 0%         

20081920 
სხვა დაკონსერვებული თხილი ან თესლი, ჰერმეტულ 

კონტეინერებში 13% A 0%         

20081991 წაბლის მარცვალი 10% A 0%         

20081992 ცეზამი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მზა ან დაკონსერვებული 10% A 0%         

20081999 სხვა კაკალი და მარცვალი 10% A 0%         

20082010 ანანასი ჰერმეტულ კონტეინერში 15% A 0%         

20082090 დაკონსერვებული ანანასი, nes 15% A 0%         

20083010 ციტრუსი დაკონსერვებული, ჰერმეტულ კონტეინერში 20% A 0%         

20083090 მზა ციტრუსები, nes 20% A 0%         

20084010 გამზადებული მსხალი, ჰერემეტულ კონტეინერში 20% A 0%         

20084090 გამზადებული მსხალი 20% A 0%         

20085000 გარგარი, მზა ან დაკონსერვებული, nes 20% A 0%         

20086010 
ალუბალი ჰერმეტულ კონტეინერში, მზა ან 

დაკონსერვებული nes 20% A 0%         

20086090 სხვა ალუბალი, მზა ან დაკონსერვებული nes 20% A 0%         

20087010 მზა ატამი, ჰერმეტულ კონტეინერში 10% A 0%         

20087090 ატამი, მზა ან დაკონსერვებული, nes 20% A 0%         

20088000 მარწყვი, მზა ან დაკონსერვებული, nes 15% A 0%         

20089100 პალმის გული, მზა ან დაკონსერვებული, nes 5% A 0%         

20089300 მოცვი მზა ან დაკონსერვებული, nes 15% A 0%         

20089700 ნარევები ხილი, მზა ან დაკონსერვებული, nes 10% A 0%         

20089910 ლიჩი ჰერმეტულ კონტეინერში  20% A 0%         

20089920 ლონგანი დაკონსერვებული 15% A 0%         

20089931 

ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარეთა სხვა 

ნაწილები, სხვა ხერხით დამზადებული ან 

დაკონსერვებული, შაქრის, სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების ან სპირტის დანამატების შემცველობით ან 

მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით, 2008 19 სუბპოზიციის 

ნარევების გარდა, დანარჩენი, საკვებად ვარგისი  

წყალმცენარის ნაირსახეობა, porphyra umbilicalis, 

გამომშრალი 15% A 0%         

20089932 

ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარეთა სხვა 

ნაწილები, სხვა ხერხით დამზადებული ან 

დაკონსერვებული, შაქრის, სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების ან სპირტის დანამატების შემცველობით ან 

მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით, 2008 19 სუბპოზიციის 

ნარევების გარდა, დანარჩენი, საკვებად ვარგისი  

წყალმცენარის ნაირსახეობა, laminaria japonica, 

დამარილებული 15% A 0%         

20089933 

ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარეთა სხვა 

ნაწილები, სხვა ხერხით დამზადებული ან 

დაკონსერვებული, შაქრის, სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების ან სპირტის დანამატების შემცველობით ან 

მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით, 2008 19 სუბპოზიციის 

ნარევების გარდა, დანარჩენი, საკვებად ვარგისი  ზღვის 

წყალმცენარის ნაირსახეობა, დამარილებული საკვებად 

ვარგისი  ზღვის წყალმცენარის ნაირსახეობა,  undaria 15% A 0%         



pinnatifida, დამარილებული წყალმცენარე  

20089939 

ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარეთა სხვა 

ნაწილები, სხვა ხერხით დამზადებული ან 

დაკონსერვებული, შაქრის, სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების ან სპირტის დანამატების შემცველობით ან 

მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით, 2008 19 სუბპოზიციის 

ნარევების გარდა, დანარჩენი, საკვებად ვარგისი  ზღვის 

წყალმცენარის ნაირსახეობა, დანარჩენი 15% A 0%         

20089940 

ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარეთა სხვა 

ნაწილები, სხვა ხერხით დამზადებული ან 

დაკონსერვებული, შაქრის, სხვა დამატკბობელი 

ნივთიერებების ან სპირტის დანამატების შემცველობით ან 

მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით, 2008 19 სუბპოზიციის 

ნარევების გარდა, დანარჩენი, ზღვის წაბლი, Eleocharis dulcis, 

ჰერმეტულ შეფუთვაში. 25% A 0%         

20089990 სხვა ხილი გამზადებული ან დაკონსერვებული nes  15% A 0%         

20091100 
არაფერმენტული ფორთოხლის გაყინული წვენი, სპირტის 

დანამატის გარეშე 8% A 0%         

20091200 
ფორთოხლის გაუყინავი წვენი, რომლის ბრიქსი არ 

აღემატება 20. 30% A 0%         

20091900 
არაფერმენტული ფორთოხლის გაუყინავი წვენი სპირტის 

დანამატის გარეშე 30% A 0%         

20092100 გრეიფრუტის წვენი, რომლის ბრიქსი არ აღემატება 20 15% A 0%         

20092900 
არაფერმენტული გრეიფრუტის წვენი, სპირტის დანამატის 

გარეშე 15% A 0%         

20093110 ლიმნის წვენი, რომლის ბრიქსი არ აღემატება 20 18% A 0%         

20093190 
სხვა წვენები და სხვა ციტრუსის წვენები რომლის ბრიქსი არ 

აღემატება 20  18% A 0%         

20093910 ლინმის წვენი რომლის ბრიქსი აღემატება 20 18% A 0%         

20093990 
სხვა წვენები და სხვა ციტრუსები  რომლის ბრიქსი 

აღემატება 20 18% A 0%         

20094100 ანანასის წვენი რომლის ბრიქსი არ აღემატება 20 10% A 0%         

20094900 ანანასის წვენი სპირტის დანამატის გარეშე  10% A 0%         

20095000 ტომატის წვენი სპირტის დანამატების გარეშე 30% A 0%         

20096100 ყურძნის წვენი რომლის ბრიქსი არ აღემატება 30 20% A 0%         

20096900 ყურძნის წვენი სპირტის დანამატების გარეშე 20% A 0%         

20097100 ვაშლის წვენი რომლის ბრიქსი არ აღემატება 20 20% A 0%         

20097900 ვაშლის წვენი სპირტის დანამატის გარეშე 20% A 0%         

20098100 მოცვის წვენი 20% A 0%         

20098912 მანგოს წვენი 20% A 0%         

20098913 ვნების ხილის წვენი 20% A 0%         

20098914 გუავას წვენი 20% A 0%         

20098915 მსხლის წვენი 20% A 0%         

20098919 სხვა ხილის წვენი სპირტის დანამატების გარეშე 20% A 0%         

20098920 სხვა ბოსტნეულის წვენი სპირტის დანამატების გარეშე 20% A 0%         

20099010 ხილის წვენის ნარევები სპირტის დანამატების გარეშე 20% A 0%         

20099090 ბოსტნეულის წვენის ნარევები სპირტის დანამატების გარეშე 20% A 0%         

21011100 ყავის ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები  17% A 0%         

21011200 მზა ყავა 30% A 0%         



21012000 ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები ჩაის ან მატეს 32% A 0%         

21013000 
ვარდკაჭაჭა მოხალული და ყავის სხვა მოხალული 

შემცვლელები: 32% A 0%         

21021000 აქტიური საფუარი 25% A 0%         

21022000 
არააქტიური საფუარი; სხვა მკვდარი ერთუჯრედიანი 

მიკროორგანიზმები 25% A 0%         

21023000 მზა საცხობი ფხვნილები 25% A 0%         

21031000  სოიოს საწებელა 28% A 0%         

21032000 პომიდორის კეტჩუპი და პომიდორის სხვა საწებლები 15% A 0%         

21033000 მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი 15% A 0%         

21039010 

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა 

საწებლები; საგემოვნო დანამატები და შერეული საკმაზები; 

მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი, დანარჩენი, გურმანების 

(გასტრონომების) საკმაზი (ფქვილი) 21% A 0%         

21039020 არომატული სიმწარეები (მწარე ნივთიერებები), 44,2 – 49,2 21% A 0%         

21039090 
სხვა საწებელი, შერეული სუნელებით და სანელებლებით, 

nes 21% A 0%         

21041000 მზა წვნიანები და ბულიონები  15% A 0%         

21042000 ჰომოგენიზებული შედგენილი მზა კვების პროდუქტები 32% A 0%         

21050000 
ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები, კაკაოს 

შემცველობით ან მის გარეშე: 19% A 0%         

21061000 
ცილოვანი კონცენტრატები და ტექსტურირებული 

ცილოვანი ნივთიერებები 10% A 0%         

21069010 კონცენტრატები ნახშირმჟავას სასმელების დასამზადებლად 35% A 0%         

21069020 

სპირტიანი შედგენილი ნახევარფაბრიკატები, სურნელოვანი 

ნივთიერებების ფუძეზე შექმნილი პროდუქტების გარდა, 

სასმელების წარმოებაში გამოსაყენებელი 20% A 0%         

21069030 გამზადებული ფუტკრის რძე 3% A 0%         

21069040 ქოქოსის წვენი 10% A 0%         

21069050 დალუქული ზეთის კაფსულა 20% A 0%         

21069090 
სხვა საკვები პროდუქტებიარსად სხვაგან აღნიშნული ან 

შეტანილი 20% C           

22011010 ბუნებრივი მინერალური და ნატურალური წყლები 20% A 0%         

22011020 
გაზიანი წყალი დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული 

ნივთიერებების გარეშე 20% A 0%         

22019010 ნატურალური წყალი 10% A 0%         

22019090 
დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთიერებების 

დამატების გარეშე; ყინული და თოვლი 10% A 0%         

22021000 

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრისა ან 

სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული 

ნივთრებების დანამატების შემცველობით 20% A 0%         

22029000 სხვა უალკოჰოლო სასმელები, nes 35% A 0%         

22030000 ალაოს ლუდი 0% A 0%         

22041000 შამპანიური და ცქრიალა ღვინო 14% A 0%         

22042100 
ღვინო (არ ცქრიალა); ყურძნის ტკბილი ალკოჰოლის 

ფაქტობრივი კონცენტრაციით in: ≤2l  14% A 0%         

22042900 
ღვინო (არ ცქრიალა); ყურძნის ტკბილი ალკოჰოლის 

ფაქტობრივი კონცენტრაციით in:≥2l  20% A 0%         

22043000  ყურძნის ტკბილი, დანარჩენი 
30% B 24.0% 18.0% 

12.0

% 6.0% 0% 

22051000 ვერმუტი და სხვა ღვინის ყურძნის, არომატიზებული: <2l 65% A 0%         

22059000 ვერმუტი და სხვა ღვინის ყურძნის, არომატიზებული:> 2l 65% A 0%         

22060010 ჩინური ბრინჯის ღვინო 40% A 0%         

22060090 
სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად სიდრი, 

პერი(მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი); ნარევები 40% A 0%         



დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული 

სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 

22071000 
 ეთილის სპირტი არადენატურირებული სპირტის 

კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი  40% A 0%         

22072000 
ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული სპირტები 

ნებისმიერი კონცენტრაციით 30% A 0%         

22082000 
სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურძნის ღვინისა ან ჭაჭის 

დისტილაციის (გამოხდის) შედეგად 10% A 0%         

22083000 ვისკი 10% A 0%         

22084000 რომი და ტაფია 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

22085000 ჯინი და ღვიის ნაყენი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

22086000 არაყი 10% A 0%         

22087000 ლიქიორები და კორდიალები 10% A 0%         

22089010 ტეკილა და მესკალი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

22089020 ჩინური ალკოჰოლური სასმელები 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

22089090 სპირტიანი სასმელები, სხვა 10% A 0%         

22090000 ძმარი და მისი შემცვლელები, მიღებული ძმარმჟავასაგან 20% A 0%         

23011011 

ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები 

ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, რომელიც 

შეიცავს მსხვილფეხა რქოსანი შემადგენლობის ან ცხვრის და 

თხის შესახებ 2% A 0%         

23011019 
წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი და გრანულები 

ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, სხვა 2% A 0%         

23011020 ხოხოზიკები 5% A 0%         

23011090 
სხვა ფქვილი, ხორცი და გრანულები საკვებად უვარგისი 

ხორვისგან 5% A 0%         

23012010 

 წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი დაგრანულები 

თევზისა ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკებისა ან წყლის 

სხვა უხერხემლოებისაგან 2% A 0%         

23012090 
სხვა ფქვილი, კვება და მარცვლები თევზი, და ა.შ., 

მოხმარებისთვის უვარგისი 5% A 0%         

23021000 

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული 

მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის 

დაფქვით 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23023000 ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები ხორბლის 3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 

23024000 ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები სხვა მარცვლეული 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23025000 ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები პარკოსანი მცენარეები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23031000 ნარჩენები სახამებლის წარმოების და მსგავსი ნარჩენები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23032000 
ჭარხლის ჟენჟო, ბაგასა (შაქრის ლერწმის ნაწნეხი) და შაქრის 

წარმოების სხვა ნარჩენები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23033000 
ბუყი და ლუდის დუღებისა და სპირტის (არყის) გამოხდის 

სხვა ნარჩენები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23040010 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული სოიას ზეთის 

ამოღებისას 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23040090 სხვა მყარი ნარჩენები სოიას ცერცვის 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23050000 

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული (არაქისის) 

ზეთის ამოღებისას, დაფქული ან დაუფქველი, 

არაგრანულირებული ან გრანულირებული 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23061000 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული მცენარეული 

ცხიმებისა ან ზეთების ამოღებისას 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23062000 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული სელიის 

თესლისგან 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23063000 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული 

მზესუმზირის თესლისგან 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 



23064100 

კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული რაფსის 

თესლისა, ანუ კოლზისგან, ერუკმჟავას დაბალი 

შემცველობით 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23064900 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული რაფსის 

თესლისა, ანუ კოლზისგან,  5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23065000 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული, ქოქოსის 

კაკლის ან კოპრისაგან 5% A 0%         

23066000 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული, ზეთოვანი 

პალმის კაკლის ნაყოფსაფარისა ან გულისაგან 5% A 0%         

23069000 
კოპტონი და სხვა მყარი ნარჩენები, მიღებული, სიმინდის 

მარცვლების ჩანასახისაგან 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

23070000 ღვინის ლექი; ღვინის ქვა 5% A 0%         

23080000 

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები და მცენარეული 

ნარჩენები და თანაპროდუქტები, არაგრანულირებული ან 

გრანულირებული, ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებული 5% A 0%         

23091010 
საკვები ძაღლებისა და კატებისათვის, საცალო 

ვაჭრობისათვის დაფასოებული 15% A 0%         

23091090 
სხვა საკვები ძაღლებისა და კატებისათვის, საცალო 

ვაჭრობისათვის  15% A 0%         

23099010 მზა საკვები დანამატები 5% A 0%         

23099090 ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტები 7% A 0%         

24011010 Flue-cured tobacco, გამოუცლელი შუა ძარღვით 10% C           

24011090 თამბაქო გარდა flue-cured, გამოუცლელი შუა ძარღვით 10% C           

24012010 
Flue-cured tobacco, ნაწილობრივ ან მთლიანად 

გამოუცვლელი შუა ძარღვით  10% C           

24012090 
თამბაქო გარდა  flue-cured, ნაწილობრივ ან მთლიანად 

გამოცლილი შუა ძარღვით 10% C           

24013000 თამბაქოს ნარჩენები 10% C           

24021000 
სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით და სიგარილები 

(წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით 25% C           

24022000 სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით 25% C           

24029000 
სიგარები, სიგარილები, სიგარეტი და ა.შ., თამბაქოს 

შემცველობით 25% C           

24031100 
,,ყალიონით" მოსაწევი თამბაქო, ამ ჯგუფის 

სუბპოზიციასათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად  57% C           

24031900 
მოსაწევი თამბაქო, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს თამბაქოს 

შემცვლელებს ნებისმიერი პროპორციით 57% C           

24039100 ,,ჰომოგენიზებული’’ ან ,,აღდგენილი’’ თამბაქო 57% C           

24039900 
სხვა წარმოებული თამბაქო, თამბაქოს ექსტრაქტები და 

ესენციები nes 57% C           

25010011 საკვები მარილი 0% A 0%         

25010019 სხვა მარილი 0% A 0%         

25010020 ნატრიუმის სუფთა ქლორიდი 3% A 0%         

25010030 ზღვის წყალი 0% A 0%         

25020000 პირიტი გამოუწვავი  3% A 0%         

25030000 
გოგირდი ყველა სახისა, სუბლიმირებული, დალექილი და 

კოლოიდური გოგირდის გარდა 3% A 0%         

25041010 გრაფიტი ბუნებრივი 3% A 0%         

25041091 სფეროსებრი გრაფიტი 3% A 0%         

25041099 სხვა ბუნებრივი გრაფიტის ფხვნილი 3% A 0%         

25049000 სხვა ბუნებრივი გრაფიტის (გარდა. ფხვნილი ან ფანტელები) 3% A 0%         

25051000 სილიციუმიანი ქვიშა და კვარციანი ქვიშა 3% A 0%         

25059000 ბუნებრივი ქვიშა 26 ჯგუფის ლითონიანი ქვიშების გარდა: 3% A 0%         

25061000 კვარცი 3% A 0%         



25062000 

კვარციტი უხეშად დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, 

დახერხილი ან დაუხერხავი ან სხვა საშუალებით 

დაყოფილი მართკუთხა ფორმის (კვადრატულის ჩათვლით) 

ბლოკებად ან ფილებად: 3% A 0%         

25070010  კაოლინი 3% A 0%         

25070090 კაოლინური თიხები, დანარჩენი 3% A 0%         

25081000 ბენტონიტური, თუ არა კალცინირებული 3% A 0%         

25083000 ცეცხლგამძლე თიხა  3% A 0%         

25084000 სხვა თიხები 3% A 0%         

25085000  ანდალუზიტი, კიანიტი და სილიმანიტი 3% A 0%         

25086000 მულიტი 3% A 0%         

25087000 შამოტის ან დინასის მიწები 3% A 0%         

25090000 ცარცი 3% A 0%         

25101010 დაუფქველი apatites 3% A 0%         

25101090 
კალციუმის ფოსფატები ბუნებრივი, ალუმინკალციუმის 

ფოსფატები ბუნებრივი და ფოსფატის ცარცი: 3% A 0%         

25102010 დაფქული apatites 3% A 0%         

25102090 

ადგილზე ბუნებრივი კალციუმის ფოსფატები, ბუნებრივი 

ალუმინის კალციუმის ფოსფატები და ფოსფატის ცარცი, 

გარდა 3% A 0%         

25111000 ბუნებრივი ბარიუმის სულფატი (Barytes) 3% A 0%         

25112000 
 ბარიუმის კარბონატი ბუნებრივი (ვიტერიტი), 

კალცინირებული ან არაკალცინირებული 3% A 0%         

25120010 კიზელგური 3% A 0%         

25120090 სხვა კაჟიანი მიწები 3% A 0%         

25131000 პემზა 3% A 0%         

25132000 
ზურმუხტი, ბუნებრივი კორუნდი, ძოწი და სხვა ბუნებრივი 

აბრაზიული მასალები 3% A 0%         

25140000 

ფიქალი, უხეშად დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, 

დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სხვა წესით დაყოფილი 

მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად 

ან ფილებად 3% A 0%         

25151100 
მარმარილო და ტრავერტინი დაუმუშავებელი ან სქლად 

გათლილი 4% A 0%         

25151200 
მარმარილო და ტრავერტინი მხოლოდ მოჭრილი 

კვადრატული ან მართკუთხა ფორმის 4% A 0%         

25152000 

ეკაუსინი და დანარჩენი კირქვები ძეგლების ან 

მშენებლობისათვის, 2,5 ან მეტი ხვედრითი წონით, და 

ალებასტრი, ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა 

(კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან ფილებად 3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 

25161100 გრანიტი დაუმუშავებელი ან უხეშად დამტვრეული 4% A 0%         

25161200 
დახერხილი ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა 

(კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან ფილებად 4% A 0%         

25162000 
ქვიშაქვის, თუ არა უხეშად დამსხვრეული ან უბრალოდ 

მოჭრილი, სამკერვალო ბლოკებად ან ფილებად მართკუთხა 3% A 0%         

25169000 

ძეგლებისათვის ან მშენებლობისათვის ქვები, თუ არა 

უხეშად დამსხვრეული ან უბრალოდ მოჭრილი შევიდა 

ბლოკებად ან ფილებად მართკუთხა (incl. მოედანზე) 

ფორმის nes 3% A 0%         

25171000 

კენჭი, ხრეში, ღორღი ან დამსხვრეული ქვა, ჩვეულებრივ 

გამოყენებული ბეტონის შემავსებლებად, ბალასტად 

გზატკეცილებისათვის ან რკინიგზის ლიანდაგებისათვის ან 

სხვა ბალასტად, კენჭი და აგრეთვე კაჭარი და კაჟიანი ხრეში, 

თერმულად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი 4% A 0%         

25172000 მაკადამი წიდის, დროსისა ან ანალოგიური სამრეწველო 3% A 0%         



ნარჩენები 

25173000 გუდრონირებული მაკადამი  3% A 0%         

25174100 მარმარილო და ღორღი და ფხვნილი 3% A 0%         

25174900 

 გრანულები, ნაფხვენი და ფხვნილი 2515 ან 2516 სასაქონლო 

პოზიციის ქვებისაგან, თერმულად დამუშავებული ან 

დაუმუშავებელი 3% A 0%         

25181000 

დოლომიტი, კალცინირებული ან არაკალცინირებული, 

შეცხობილი ან შეუცხობელი, უხეშად დამსხვრეული ან 

დახერხილი, ან სხვა წესით დაყოფილი ბლოკებად ან 

მართკუთხა(კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ფილებად 3% A 0%         

25182000 

დოლომიტი, არ კალცინირებული ან აგლომერირებული, 

არა დამსხვრეული ან უბრალოდ მოჭრილი ბლოკებად ან 

ფილებად მართკუთხა ფორმა 3% A 0%         

25183000 დოლომიტის სატენი ნარევი  3% A 0%         

25191000 ბუნებრივი მაგნიუმის კარბონატი (მაგნეზიტი) 3% A 0%         

25199010 მაგნეზია გამდნარი 3% A 0%         

25199020 მაგნეზია გადამწვარი (აგლომერირებული) 3% A 0%         

25199030 მსუბუქად დამწვარი მაგნეზია 3% A 0%         

25199091 მაგნიუმის ოქსიდი, ქიმიურად სუფთა 3% A 0%         

25199099 
მაგნიუმის ოქსიდი, კალცინირებული ბუნებრივი მაგნიუმის 

კარბონატის გარდა 3% A 0%         

25201000 თაბაშირი; ანჰიდრიტი 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

25202010 

სალბუნები სტომატოლოგიის შეუღებავი ან შეღებილი, 

მცირე რაოდენობის დამაჩქარებლების ან შემანელებლების 

შემცველობით ან მათ გარეშე: 5% A 0%         

25202090 

სალბუნები, სტომატოლოგიის გარდა, მცირე რაოდენობის 

დამაჩქარებლების ან შემანელებლების შემცველობით ან მათ 

გარეშე: 5% A 0%         

25210000 ცემენტი თეთრი, ხელოვნურად შეღებილი ან შეუღებავი 5% A 0%         

25221000 ჩაუმქრალი კირი 5% A 0%         

25222000 ჩამქრალი კირი 5% A 0%         

25223000 ჰიდრავლიკური კირი 5% A 0%         

25231000 ცემენტი კლინკერების ფორმით, არა ფერადი 8% A 0%         

25232100 ცემენტი თეთრი, ხელოვნურად შეღებილი ან შეუღებავი 6% A 0%         

25232900 პორტლანდცემენტი 8% A 0%         

25233000 ცემენტი თიხამიწოვანი  6% A 0%         

25239000 ცემენტები ჰიდრავლიკური დანარჩენი 8% A 0%         

25241000 კროკოდილიტი 5% A 0%         

25249010 აზბესტი 5% A 0%         

25249090 ხანგრძლივი ძირითადი აზბესტი და კოკოდილიტი  5% A 0%         

25251000 ქარსი, მათ შორის განშრევებული; ქარსის ნარჩენები 5% A 0%         

25252000  ქარსის ფხვნილი 5% A 0%         

25253000 ქარსის ნარჩენები 5% A 0%         

25261010 

სტეატიტი ბუნებრივი, უხეშად დამსხვრეული ან 

დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სხვა 

წესით დაყოფილი ბლოკებად ან მართკუთხა 

(კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ფილებად; ტალკი 3% A 0%         

25261020 

ტალკი, გაუნადგურებელი, არა ფხვნილი, არა უხეშად 

დამსხვრეული ან უბრალოდ მოჭრილი ბლოკებად ან 

ფილებად მართკუთხა ფორმა 3% A 0%         

25262010 სტეატიტები დამსხვრეული ან დაფქული 3% A 0%         

25262020 ტალკი, დამსხვრეული ან დაფქული 3% A 0%         

25280010 
ბორატები ბუნებრივი და მათი კონცენტრატები 

კალცინირებული ან არაკალცინირებული 3% A 0%         



25280090 

ბუნებრივი ბორატის (გარდა. ნატრიუმის) და 

კონცენტრატები , არა კალცინირებული   ბორის მჟავა 

ბუნებრივი, H3BO3-ის შემცველობით მშრალ პროდუქტზე 

გადაანგარიშებით არა უმეტეს 85 მას.%-ისა 5% A 0%         

25291000 მინდვრის შპატი 3% A 0%         

25292100 კალციუმის ფთორიდის შემცველობით 97 მას.% ან ნაკლები 3% A 0%         

25292200  კალციუმის ფთორიდის შემცველობით 97 მას.%-ზე მეტი 3% A 0%         

25293000 ლეიციტი; ნეფელინი და ნეფელინის სიენიტი 5% A 0%         

25301010 ქლორიტები აუქაფებელი 5% A 0%         

25301020 ვერმიკულიტი, პერლიტი  აუქაფებელი 5% A 0%         

25302000 კიზერიტი, ეფსომიტი (მაგნიუმის ბუნებრივი სულფატები) 3% A 0%         

25309010 მინერალური სამკურნალო ნივთიერებები 3% A 0%         

25309020 მიწის იშვიათი ლითონების საბადოები 0% A 0%         

25309091 ვოლასტონიტი (სილიკატების კლასის მინერალი) 3% A 0%         

25309099 სხვა მინერალური ნივთიერებები 3% A 0%         

26011110 
მადნები და კონცენტრატები რკინის, გამომწვარი პირიტის 

ჩათვლით, დეტალიზაცია ნაკლები 0.8mm 0% A 0%         

26011120 

მადნები და კონცენტრატები რკინის, გამომწვარი პირიტის 

ჩათვლით, დეტალიზაცია ნაკლები 0.8mm, მაგრამ არა 

უმეტეს 6.3mm 0% A 0%         

26011190 

არასამთავრობო აგლომერირებული რკინის მადნები და 

კონცენტრატები, გარდა შემწვარი რკინის პირიტის ერთი 

დეტალიზაცია აღემატება 6.3mm 0% A 0%         

26011200 
აგლომერირებული რკინის საბადოები და კონცენტრატები, 

გარდა გამომწვარი რკინის პირიტის 0% A 0%         

26012000 გამომწვარი პირიტი 0% A 0%         

26020000 

მადნები და კონცენტრატები მანგანუმის, მშრალ 

პროდუქტზე გადაანგარიშებით 20 მას.% ან მეტი მანგანუმის 

შემცველობის რკინოვანი მანგანუმის მადნებისა და 

კონცენტრატების ჩათვლით 0% A 0%         

26030000 სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26040000 ნიკელის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26050000 კობალტის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26060000 ალუმინის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26070000 ტყვიის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26080000 თუთიის მადნების და კონცენტრატები 0% A 0%         

26090000 კალის მადნები და კონცენტრატები  0% A 0%         

26100000 ქრომის მადნები და კონცენტრატები  0% A 0%         

26110000 ვოლფრამის მადნები და კონცენტრატები  0% A 0%         

26121000 ურანის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26122000 თორიუმის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26131000 გამომწვარი მოლიბდენის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26139000 სხვა დანარჩენი მოლიბდენის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26140000 ტიტანის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26151000 ცირკონიუმის მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26159010 
დატენიანებული ტანტალი / ნიობიუმის მასალები და 

გამდიდრებული მასალების ტანტალი / ნიობიუმის მადანი 0% A 0%         

26159090 
სხვა ნიობიუმის, ტანტალის და ვანადიუმის მადნები და 

კონცენტრატები, 0% A 0%         

26161000 მადნები და კონცენტრატები ვერცხლის 0% A 0%         

26169000 
ძვირფასი ლითონის (გარდა. ვერცხლის) მადნები და 

კონცენტრატები 0% A 0%         

26171010 მადნები და კონცენტრატები სტიბიუმის 0% A 0%         

26171090 სტიბიუმი მადნები და კონცენტრატები, გარდა. ნედლი 0% A 0%         



26179010 კინოვარი 3% A 0%         

26179090 სხვა მადნები და კონცენტრატები 0% A 0%         

26180010 

წიდა გრანულირებული რომელიც შეიცავს მაგნიუმს  

(წიდის ქვიშა), მიღებული შავი ლითონების წარმოების 

პროცესში 4% A 0%         

26180090 
წიდა გრანულირებული (წიდის ქვიშა), მიღებული შავი 

ლითონების წარმოების პროცესში 4% A 0%         

26190000 
წიდა გრანულირებული (წიდის ქვიშა), მიღებული შავი 

ლითონების წარმოების პროცესში 4% A 0%         

26201100 
ნაცარი და სხვა ნარჩენები , ძირითადად თუთიის 

შემცველობით 4% A 0%         

26201900 ნაცარი და სხვა ნარჩენები ,ჰარდთუთიას შემცველობით 4% A 0%         

26202100 
 ეთილირებული ბენზინის შლამი და ეთილირებული 

ანტიდეტონაციური ნაერთის შლამები 4% A 0%         

26202900 
ნაცარი და სხვა ნარჩენები , ძირითადად ტყვიის 

შემცველობით 4% A 0%         

26203000 
ნაცარი და სხვა ნარჩენები , ძირითადად სპილენძის 

შემცველობით 4% A 0%         

26204000 
ნაცარი და სხვა ნარჩენები , ძირითადად ალუმინის 

შემცველობით 4% A 0%         

26206000 

 ნაცარი და სხვა ნარჩენები, დარიშხანის, თალიუმის 

ვერცხლისწყალის, ან მათი ნარევების შემცველობის, 

რომელიც გამოიყენება დარიშხანის ან ამ ლითონების 

მისაღებად, ან მათი ქიმიური ნაერთების წარმოებისთვის 4% A 0%         

26209100 
ნაცალი და სხვა ნარჩენები,  სტიბიუმის, ბერილიუმის, 

კადმიუმის, ქრომის და მათი ნარევების შემცველობით 4% A 0%         

26209910 ნაცარი და სხვა ნარჩენები ვოლფრამის შემცველობით 4% A 0%         

26209990 ნაცარი და სხვა ნარჩენები მეტალების შემცველობით 4% A 0%         

26211000 
 სამეურნეო ნარჩენების დაწვით მიღებული ნაცარი და 

ნარჩენები 4% A 0%         

26219000 სხვა ნაცარი, მათ შორის ზღვის მცენარეების ნაცარი (კელპი) 4% A 0%         

27011100 
ანტრაციტი ოღონდ არააგლომერირებული, 

დაქუცმაცებული 3% A 0%         

27011210  ნახშირი ბიტუმოვანი ოღონდ აარაგლომერირებული 3% A 0%         

27011290 
ნახშირი ბიტუმოვანი, ნახშირი კოკსვადი 

ოღონდაარაგლომერირებული 6% A 0%         

27011900 სხვა ქვანახშირი ოღონდაარაგლომერირებული 5% A 0%         

27012000 
ბრიკეტები, გუნდები და მყარი სათბობის ანალოგიური 

სახეობები, მიღებული ქვანახშირისაგან 5% A 0%         

27021000 
ლიგნიტი ანუ მურა ნახშირი, მტვრისებრი ან 

არამტვრისებრი, არააგლომერირებული 3% A 0%         

27022000 ლიგნიტი, ანუ მურა ნახშირი, აგლომერირებული 3% A 0%         

27030000 
ტორფი (ტორფის ნაფხვენის ჩათვლით), აგლომერირებული 

ან არააგლომერირებული 5% A 0%         

27040010 
კოქსი და ნახევარკოქსი , აგლომერირებული ან 

არააგლომერირებული; 5% A 0%         

27040090 რეტორტის ნახშირი 5% A 0%         

27050000 

ქვანახშირის, წყლის, გენერატორული და ანალოგიური 

აირები, ნავთობის აირებისა და სხვა აირისებრი 

ნახშირწყალბადების გარდა 5% A 0%         

27060000 

ფისები ქვანახშირის, მურა ნახშირის, ტორფისა და სხვა 

მინერალური ფისები, წყალგაცლილი ან წყალგაუცლელი ან 

ნაწილობრივ რექტიფიცირებული, ,,აღდგენილი’’ ფისების 

ჩათვლით 6% A 0%         

27071000 ბენზოლი 6% A 0%         



27072000 ტოლუოლი 6% A 0%         

27073000 ქსილოლი 6% A 0%         

27074000 ნაფტალინი 7% A 0%         

27075000 

დანარჩენი არომატული ნახშირწყალბადების ნარევები, 

რომელთა 65 მოც.% ან მეტი (დანაკარგების ჩათვლით) 

გამოიხდება 250° C ტემპერატურამდე ASTM D 86 მეთოდით: 7% A 0%         

27079100 კრეოზოტის ზეთები 7% A 0%         

27079910 ფენოლები 7% A 0%         

27079990 

დანარჩენი პროდუქტები მაღალ ტემპერატურაზე 

გამოხდილი  ქვანახშირის ფისისგან; ანალოგიური 

პროდუქტები, რომლებშიც არომატული შემადგენელი 

ნაწილების მასა აღემატება არა-არომატულების მასას 7% A 0%         

27081000 
სქელფისი, მიღებული ქვანახშირის ფისისა ან სხვა 

მინერალური ფისებისაგან 7% A 0%         

27082000 
სქელფისის კოქსი, მიღებული ქვანახშირის ფისისა ან სხვა 

მინერალური ფისებისაგან 6% A 0%         

27090000 
ნედლი ნავთობი და ნედლი ნავთობპროდუქტები, 

მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებისაგან 0% A 0%         

27101210 ბენზინი ძრავებისთვის და საავიაციო ბენზინი 5% A 0%         

27101220 ნაფტა 6% A 0%         

27101230 

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, მსუბუქი 

დისტილატები და პროდუქტები, სხვა მიზნებისათვის, 

დანარჩენი რეზინის გამხსნელი, საღებავის გამხსნელი, 

ექსტრაქციული გამხსნელი  6% A 0%         

27101291 Nonene/ ნონენი 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

27101299 სხვა ღია ფერის ნავთობი და ნავთობპორდუქტები 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

27101911 საავიაციო ნავთი 9% A 0%         

27101912 სანათი ნავთი 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

27101919 
ნავთის დისტილატი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და 

მისი პროდუქტები 6% A 0%         

27101922 თხევადი სათბობი N5-დან N7-დე (ეროვნული კოდი) 6% A 0%         

27101923 დიზელის ზეთი 6% A 0%         

27101929 
დიზელის ზეთი და მისი პროდუქტები და სხვა სათბობი 

ზეთები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

27101991 საპოხი ზეთები 6% A 0%         

27101992 კონსისტენტური საპოხი ზეთები  6% A 0%         

27101993 საპოხი ზეთების საფუძველი ზეთები 6% A 0%         

27101994 თხევადი პარაფინი და მძიმე თხევადი პარაფინი 6% A 0%         

27101999 
მძიმე ნავთობი და მისი პროდუქტები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 6% A 0%         

27102000 

 

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 6% A 0%         



27109100 

ნავთობის ნარჩენები პოლიქლორბიფენილების (PCBs), 

პოლიქლორტრიფენილებისა (PCTs)  ან 

პოლიბრომბიფენილების (PBBs) შემცველობით 6% A 0%         

27109900 დანარჩენი ნავთობის ნარჩენები 6% A 0%         

27111100 ბუნებრივი აირი, გათხევადებული 0% A 0%         

27111200 პროპანი, გათხევადებული 5% A 0%         

27111310 

თხევადი ბუტანები კონტეინერებში, რომლებიც გამოიყენება 

სიგარეტების შესავსებად, ან ხელახლა შესავსებად ან 

მსგავსი სანთებლების შესავსებად და რომელთა მოცულობა 

არ აღემატება 300  cm3  11% A 0%         

27111390 
თხევადი ბუტანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 5% A 0%         

27111400 ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი, თხევადი 5% A 0%         

27111910 

სხვა თხევადი ან გათხევადებული აირის საწვავები 

კონტეინერებში, რომლებიც გამოიყენება სიგარეტების 

შესავსებად, ან ხელახლა შესავსებად ან მსგავსი 

სანთებლების შესავსებად და რომელთა მოცულობა არ 

აღემატება 300 cm3 10% A 0%         

27111990 

გათხევადებული ნავთობის გაზი და აირის 

ჰიდროკარბონები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 3% A 0%         

27112100 ბუნებრივი აირი  აირის მდგომარეობაშ 0% A 0%         

27112900 
ნავთობის გაზი და აირის ჰიდროკარბონები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

27121000 ნავთობის ვაზელინი 8% A 0%         

27122000 
პარაფინის ცვილი ზეთის შემცველობით 0,75 მას.%-ზე 

ნაკლები, შეღებილი ან შეუღებავი 8% A 0%         

27129010 
ნავთობის მიკროკრისტალური ცვილი, შეღებილი ან 

შეუღებავი 8% A 0%         

27129090 

დანარჩენი მინერალური ცვილები და ანალოგიური 

პროდუქტები, მიღებული სინთეზისა ან სხვა პროცესების 

შედეგად, შეღებილი ან შეუღებავი 8% A 0%         

27131110 
არაკალცინირებული ნავთობის კოქსი, რომელიც წონაში 

შეიცავს  3%-ზე ნაკლებ გოგირდს 3% A 0%         

27131190 ნავთობის კოქსი არაკალცინირებული 3% A 0%         

27131210 
კალცინირებული ნავთობის კოქსი, რომელიც წონაში 

შეიცავს  0.8%-ზე ნაკლებ გოგირდს 3% A 0%         

27131290 სხვა კალცინირებული ნავთობის კოქსი 3% A 0%         

27132000 ნავთობის ბიტუმი 8% A 0%         

27139000 
ბიტუმოვანი მინერალებისგან მიღებული ნავთობისა ან 

ნავთობპროდუქტების გადამუშავების სხვა მონარჩენები 6% A 0%         

27141000 
ბიტუმოვანი ფიქალები ან ფიქალის ზეთი და ბიტუმოვანი 

ქვიშაქვა 6% A 0%         

27149010 ბუნებრივი ბიტუმი და ასფალტი 8% A 0%         

27149020 ემულსირებული ასფალტი 0% A 0%         

27149090  ასფალტიტები და ასფალტის ქანები 3% A 0%         

27150000 

ბიტუმოვანი ნარევები, ბუნებრივი ასფალტის, ბუნებრივი 

ბიტუმის, ნავთობის ბიტუმის, მინერალური ფისებისა ან 

მინერალური ფისების სქელფისის ფუძეზე 8% A 0%         

27160000 ელექტროენერგია 0% A 0%         

28011000 ქლორი 6% A 0%         

28012000 იოდი 6% A 0%         

28013010 ფტორი 6% A 0%         

28013020 ბრომი 6% A 0%         

28020000 გოგირდი სუბლიმირებული ან დალექილი; გოგირდი 6% A 0%         



კოლოიდური 

28030000 
 ნახშირბადი (მურები და ნახშირბადის დანარჩენი ფორმები 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

28041000 წყალბადი 6% A 0%         

28042100 არგონი 6% A 0%         

28042900 გაუხშოებული გაზები (გარდა არგონისა) 6% A 0%         

28043000 აზოტი 6% A 0%         

28044000 ჟანგბადი 6% A 0%         

28045000 ბორი; ტელური: 6% A 0%         

28046117 

მონიკრისტალური სილიკონის წნელები, 30 სმ და მეტი 

დიამეტრით, შემცველობით არა ნაკლებ 99,99 მას.%-ისა, 

ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი 4% A 0%         

28046119 

მონიკრისტალური სილიკონის წნელები, 7,5 სმ-დან 30 სმ-

მდე  დიამეტრით, შემცველობით არა ნაკლებ 99,99 მას.%-

ისა, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი  4% A 0%         

28046120 

მონიკრისტალური სილიკონის წნელები, 7,5 სმ-ზე ნაკლები 

დიამეტრით, შემცველობით არა ნაკლებ 99,99 მას.%-ისა, 

ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი  4% A 0%         

28046190 
სილიკონი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

სილიკონის შემცველობით ≥99.99% 4% A 0%         

28046900 სილიკონი, სილიკონის შემცველობით <99.99% 4% A 0%         

28047010 ფოსფორი ყვითელი (,,თეთრი”) 6% A 0%         

28047090  ფოსფორი, ხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28048000  დარიშხანი 6% A 0%         

28049010 
სელენიუმის წნელები, Sელექტრონიკაში გამოსაყენებლად 

განკუთვნილი  4% A 0%         

28049090 სელენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28051100 ნატრიუმი 6% A 0%         

28051200 კალციუმი 6% A 0%         

28051900 
ტუტე ან ტუტემიწა ლითონები (გარდა ნატრიუმისა და 

კალციუმისა) 6% A 0%         

28053011 ნეოდიმი 6% A 0%         

28053012 დისპროზიუმი 6% A 0%         

28053013 ტერბიუმი 6% A 0%         

28053014 ლანთანი 6% A 0%         

28053015 ცერიუმი 6% A 0%         

28053016 პრაზეოდიმიუმი 6% A 0%         

28053017 იტრიუმი 6% A 0%         

28053019 

 

იშვიათმიწიანი ლითონები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი, სკანდიუმი და იტრიუმი სუფთა სახით 

(შეურეველი, ან არა-შედუღებული) 6% A 0%         

28053021 
იშვიათმიწიანი ლითონები, სკანდიუმი და იტრიუმი 

შერეული ან შედუღებული, აკუმულატორის ხარისხი 6% A 0%         

28053029 

იშვიათმიწიანი ლითონები, სკანდიუმი და იტრიუმი 

შერეული ან შედუღებული, სხვა გარდა აკუმულატორის 

ხარისხისა 6% A 0%         

28054000 ვერცხლისწყალი 6% A 0%         

28061000 წყალბადის ქლორიდი (მარილმჟავა) 6% A 0%         

28062000 ქლორსულფონმჟავა 6% A 0%         

28070000 გოგირდმჟავა; ოლეუმი: 6% A 0%         

28080000 აზოტმჟავა; სულფოაზოტმჟავები 6% A 0%         

28091000 დიფოსფორის პენტაოქსიდი 1% A 0%         

28092011 ფოსფორმჟავა და პოლიფოსფორმჟავები 1% A 0%         

28092019 ფოსფორმჟავა, მეტაფოსფორმჟავა და პიროფოსფორული 1% A 0%         



მჟავა 

28092090 
პოლიფოსფორმჟავები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28100010 ბორის ოქსიდები 6% A 0%         

28100020  ბორის მჟავები 6% A 0%         

28111100 წყალბადის ფთორიდი (ლხობის მჟავა) 6% A 0%         

28111910 წყალბადის ბრომიდი (წყალბადბრომმჟავა) 6% A 0%         

28111920  წყალბადის ციანიდი (წყალბადციანმჟავა) 6% A 0%         

28111990 
 არა-ორგანული მჟავები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28112100 ნახშირბადის დიოქსიდი 6% A 0%         

28112210 სილიკაგელი , კრემნიუმის მჟავის გელი 6% A 0%         

28112290 კრემნიუმის დიოქსიდი 6% A 0%         

28112900 
არაორგანული მჟავები  არალითონების არაორგანული 

მჟავები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28121010 სულფოქსიდ ქლორიდები 6% A 0%         

28121020 
ფოსფორის ოქსიქლორიდი (ფოსფორის მონოქლორიდი, 

ფოსფორის ოქსიდ ტრიქლორიდი) 6% A 0%         

28121030 ფოსგენი (კარბონილქლორიდი) 6% A 0%         

28121041 გოგირდის მონოქლორიდი 6% A 0%         

28121042 გოგირდის დიქლორიდი 6% A 0%         

28121043 ფოსფორის ტრიქლორიდი 6% A 0%         

28121044 დარიშხანის ტრიქლორიდი 6% A 0%         

28121045 ფოსფორის პენტაქლორიდი 6% A 0%         

28121049 
არალითონების ქლორიდები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28121090 
არალითონების ოქსიდ ქლორიდები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28129011 აზოტის ტრიფტორიდი 6% A 0%         

28129019 
 ფტორი და ოქსი ფტორი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% B 4.4% 3.3% 2.2% 1.1% 0% 

28129090 
 ჰალოგენიდები და ჰალოგენიდ ოქსიდები არალითონებისა,  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28131000 ნახშირბადის დისულფიდი 6% A 0%         

28139000 

სულფიდები არალითონების, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ფოსფორის ტრისულფიდი 

ტექნიკური 6% A 0%         

28141000 ამიაკი უწყლო 6% A 0%         

28142000 ამიაკი წყალხსნარში 6% A 0%         

28151100 ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა), მყარი 10% A 0%         

28151200 
 ნატრიუმის ჰიდროქსიდი წყალხსნარში (კაუსტიკური სოდა 

ან თხევადი სოდა) 8% A 0%         

28152000 კალიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური კალქვა)  6% A 0%         

28153000  ნატრიუმისა ან კალიუმის პეროქსიდები 6% A 0%         

28161000  მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი 6% A 0%         

28164000 
სტრონციუმისა ან ბარიუმის ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და 

პეროქსიდები 6% A 0%         

28170010  თუთიის ოქსიდი 6% A 0%         

28170090 თუთიის პეროქსიდი 6% A 0%         

28181010 ყავისფერი კორუნდი 6% A 0%         

28181090 
ხელოვნური კორუნდი განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი 

ქიმიური შედგენილობის 6% A 0%         

28182000 
ალუმინის ოქსიდი, ხელოვნური კორუნდისაგან 

განსხვავებული 8% A 0%         



28183000 ალუმინის ჰიდროქსიდი 6% A 0%         

28191000 ქრომის ტრიოქსიდი 6% A 0%         

28199000 
ქრომის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები (გარდა ქრომის 

ტრიოქსიდისა) 6% A 0%         

28201000 მანგანუმის დიოქსიდი 6% A 0%         

28209000 მანგანუმის ოქსიდები (გარდა მანგანუმის დიოქსიდისა) 6% A 0%         

28211000 რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები 6% A 0%         

28212000 

 

მინერალური საღებავები, რომლებიც წონაში შეიცავენ ≥70%  

რკინას, რომელიც განიხილება, როგორც Fe2O3 6% A 0%         

28220010 კობალტის ტეტროქსიდი 6% A 0%         

28220090 
კობალტის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები; კობალტის 

ოქსიდები ტექნიკური, სხვა 6% A 0%         

28230000 ტიტანის ოქსიდები 6% A 0%         

28241000 ტყვიის მონოქსიდი (ტყვიის მურდასანგი, მასიკოტი) 6% A 0%         

28249010 ტყვიის სურინჯი (წითელი და ნარინჯისფერი) 6% A 0%         

28249090 სხვა ტყვიის ოქსიდები 6% A 0%         

28251010 ჰიდრაზინის ჰიდრატი 6% A 0%         

28251020 ჰიდროქსილამინის სულფატი   6% A 0%         

28251090 
ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული 

მარილები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28252010 ლითიუმის ჰიდროქსიდი 6% A 0%         

28252090 ლითიუმის ოქსიდი 6% A 0%         

28253010 ვანადიუმის პენტოქსიდი 6% A 0%         

28253090 
ვანადიუმის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28254000 ნიკელის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები 6% A 0%         

28255000 სპილენძის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები 6% A 0%         

28256000 გერმანიუმის ოქსიდები და ცირკონიუმის დიოქსიდი 6% A 0%         

28257000 მოლიბდენის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები 6% A 0%         

28258000 სტიბიუმის ოქსიდები 6% A 0%         

28259011 ვოლფრამის მჟავა 6% A 0%         

28259012 ვოლფრამის ტრიოქსიდი 6% A 0%         

28259019 
ვოლფრამის იქსიდები და ჰიდროქსიდები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28259021 ბისმუტის ტრიოქსიდი 6% A 0%         

28259029 
ბისმუტის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28259031 კალის დიოქსიდი 6% A 0%         

28259039 კალის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები 6% A 0%         

28259041 ნიობიის მონოქსიდი 6% A 0%         

28259049 

არაორგანული ფუძეები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და 

პეროქსიდები  ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები  6% A 0%         

28259090 

არაორგანული ფუძეები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და 

პეროქსიდები  ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები  6% A 0%         

28261210 ალუმინის უწყლო ფტორიდები 6% A 0%         

28261290 ალუმინის სხვა ფტორიდები 6% A 0%         

28261910 ამონიუმის  ფტორიდები 6% A 0%         

28261920 ნატრიუმის ფტორიდი 6% A 0%         

28261990 სხვა ფტორიდები 6% A 0%         

28263000 
ნატრიუმის ჰექსაფთორალუმინატი (სინთეზური 

კრიოლიტი) 6% A 0%         



28269010 ფთოროსილიკატები 6% A 0%         

28269020 

ფთოროსილიკატები და ფთოროალუმინატები და ფთორის 

სხვა კომპლექსური მარილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28269090 

nes/ფთოროსილიკატები და ფთოროალუმინატები და 

ფთორის სხვა კომპლექსური მარილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28271010 ამონიუმის ქლორიდი, გამოიყენება განოყიერებისთვის 4% B 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 

28271090 
ამონიუმის ქლორიდი, გარდა იმისა, რომელიც გამოიყენება 

განოყიერებისთვის 6% A 0%         

28272000 კალციუმის ქლორიდი 6% A 0%         

28273100 მაგნიუმის ქლორიდი 6% A 0%         

28273200 ალუმინის ქლორიდი 6% A 0%         

28273500 ნიკელის ქლორიდი 6% A 0%         

28273910 ლითიუმის ქლორიდი 6% A 0%         

28273920 ბარიუმის ქლორიდი 6% A 0%         

28273930 კობალტის ქლორიდი 6% A 0%         

28273990 
ქლორიდები,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28274100 
სპილენძის ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ 

ჰიდროქსიდები 6% A 0%         

28274910 
ცირკონიუმის ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ 

ჰიდროქსიდები 6% A 0%         

28274990 
 ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები (გარდა 

სპილენძისა და ცირკონიუმისა) 6% A 0%         

28275100 ნატრიუმისა ან კალიუმის ბრომიდები 6% A 0%         

28275900 
ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები (გარდა ნატრიუმისა და 

კალიუმისა) 6% A 0%         

28276000 იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები 6% A 0%         

28281000 
 კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური და კალციუმის 

ჰიპოქლორიტები დანარჩენი 12% A 0%         

28289000 
ჰიპოქლორიტები (გარდა კალციუმისა) და ქლორიტები; 

ჰიპობრომიტები 6% A 0%         

28291100 ნატრიუმის ქლორატები 12% A 0%         

28291910 კალიუმის ქლორატები 6% A 0%         

28291990 ქლორატები, გარდა ნატირიუმისა და კალიუმის 6% A 0%         

28299000 
პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატებილ; 

იოდატები და პერიოდატები 6% A 0%         

28301010 ნატრიუმის სულფიდები 6% A 0%         

28301090 
ნატრიუმის სულფიდები,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28309020 სტიბიუმის სულფიდები 6% A 0%         

28309030 კობალტის სულფიდები 6% A 0%         

28309090 
სულფიდები და პოლისულფიდები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28311010 დიტიონიტები  6% A 0%         

28311020 ნატრიუმის დიტიონიტები და სულფოქსილატები 6% A 0%         

28319000 
ნატრიუმის დიტიონიტები და სულფოქსილატები (გარდა 

ნატრიუმისა) 6% A 0%         

28321000 ნატრიუმის სულფიტები 6% A 0%         

28322000 სულფიტები (გარდა ნატრიუმისა) 6% A 0%         

28323000  თიოსულფატები 6% A 0%         

28331100 დინატრიუმის სულფატი 6% A 0%         

28331900 ნატრიუმის სულფატები (გარდა დინატრიუმის სულფატისა) 6% A 0%         



28332100 მაგნიუმის სულფატები 6% A 0%         

28332200 ალუმინის სულფატები 6% A 0%         

28332400 ნიკელის სულფატები 6% A 0%         

28332500 სპილენძის სულფატები 6% A 0%         

28332700 ბარიუმის სულფატები 6% A 0%         

28332910 რკინის სულფატები 6% A 0%         

28332920 ქრომის სულფატები 6% A 0%         

28332930 თუთიის სულფატები 6% A 0%         

28332990 
სხვა სულფატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28333010 კალციუმ ალუმინის სულფატი, შაბი 6% A 0%         

28333090 შაბი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28334000 პეროქსოსულფატები (პერსულფატები) 6% A 0%         

28341000 ნიტრიტები 6% A 0%         

28342110 
კალიუმის ნიტრატები, რომელიც გამოიყენება 

განოყიერებისთვის 4% C           

28342190 
კალიუმის ნიტრატები, რომელიც არ გამოიყენება 

განოყიერებისთვის 6% A 0%         

28342910 კობალტის ნიტრატები 6% A 0%         

28342990 ნიტრატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28351000 
ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები 

(ფოსფიტები) 6% A 0%         

28352200 მონო– ან დინატრიუმის ფოსფატები 6% A 0%         

28352400 კალიუმის ფოსფატები 6% A 0%         

28352510 
კალციუმის წყალბადფოსფატი (დიკალციუმის ფოსფატი) 

ცხოველთა საკვებისთვის  6% A 0%         

28352520 
კალციუმის წყალბადფოსფატი (დიკალციუმის ფოსფატი) 

სურსათისთვის  6% A 0%         

28352590 
სხვა კალციუმის წყალბადფოსფატი (დიკალციუმის 

ფოსფატი) 6% A 0%         

28352600 
კალციუმის ფოსფატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28352910 ტრინატრიუმის ფოსფატი 6% A 0%         

28352990 სხვა ფოსფატები 6% A 0%         

28353110 
ნატრიუმის ტრიფოსფატი (ნატრიუმის ტრიპოლიფოსფატი), 

სურსათისთვის 6% A 0%         

28353190 
სხვა ნატრიუმის ტრიფოსფატი (ნატრიუმის 

ტრიპოლიფოსფატი) 6% A 0%         

28353911 ნატრიუმის ჰექსამეტაფოსფატი, სურსათისთის 6% A 0%         

28353919 სხვა ნატრიუმის ჰექსამეტაფოსფატი 6% A 0%         

28353990 
პოლიფოსფატები,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28362000 დინატრიუმის კარბონატი 6% A 0%         

28363000 ნატრიუმის წყალბადკარბონატი (ნატრიუმის ბიკარბონატი) 6% A 0%         

28364000 კალიუმის კარბონატები 6% A 0%         

28365000 ალციუმის კარბონატი 6% A 0%         

28366000 ბარიუმის კარბონატი 6% A 0%         

28369100 ლითიუმის კარბონატები 6% A 0%         

28369200 სტრონციუმის კარბონატი 6% A 0%         

28369910 მაგნიუმის კარბონატი 6% A 0%         

28369930 კობალტის კარბონატი 6% A 0%         

28369940 
ამონიუმის კარბონატი ტექნიკური და სხვა ამონიუმის 

კარბონატები 6% A 0%         

28369950 ცირკონიუმის კარბონატი 6% A 0%         



28369990 
კარბონატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი; პეროქსოკარბონატები (პერკარბონატები) 6% A 0%         

28371110 ნატრიუმის ციანიდი 6% A 0%         

28371120 ნატრიუმის ციანიდის მჟავა 6% A 0%         

28371910 კალიუმის ციანიდი 6% A 0%         

28371990 
ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28372000 ციანიდები კომპლექსური 6% A 0%         

28391100 ნატრიუმის მეტასილიკატები 6% A 0%         

28391910 ნატრიუმის მეტასილიკატები 6% A 0%         

28391990 
 ნატრიუმის სილიკატები (გარდა მეტასილიკატებისა); 

ტექნიკური ნატრიუმ სილიკატები 6% A 0%         

28399000 
სილიკატები (გარდა ნატრიუმისა და კალიუმისა); ტუტე 

ლითონების სილიკატები ტექნიკური 6% A 0%         

28401100 
უწყლო დინატრიუმის ტეტრაბორატი (ბორაკი 

გასუფთავებული) 6% A 0%         

28401900 დინატრიუმის ტეტრაბორატი, სხვა გარდა უწყლოსი 6% A 0%         

28402000 
სხვა ბორატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28403000 პეროქსობორატები (პერბორატები) 6% A 0%         

28413000 ნატრიუმის დიქრომატი 6% A 0%         

28415000 
ქრომატები და დიქრომატები დანარჩენი; 

პეროქსოქრომატები 6% A 0%         

28416100 კალიუმის პერმანგანატი 6% A 0%         

28416910 ლითიუმის მანგანატი 6% A 0%         

28416990 
 მანგანიტები, მანგანატები და პერმანგანატები (გარდა 

კალიუმის პერმანგანატი) 6% A 0%         

28417010 ამონიუმის მოლიბდატები 6% A 0%         

28417090 მოლიბდატები გარდა ამონიუმისა  6% A 0%         

28418010  ამონიუმის პარა-ვოლფრამატი 6% A 0%         

28418020 ნატრიუმის ვოლფრამატი 6% A 0%         

28418030 კალციუმის ვოლფრამატი 6% A 0%         

28418040  ამონიუმის მეტა-ვოლფრამატი 6% A 0%         

28418090 
ვოლფრამატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28419000 
ოქსოლითონური ან პეროქსოლითონური მჟავების 

მარილები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

28421000 

სილიკატები ორმაგი ან კომპლექსური, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის 

ალუმოსილიკატების ჩათვლით 6% A 0%         

28429011 ნატრიუმის სულფოციანატი 6% A 0%         

28429019 ფულმინატი, ციანატი და თიოციანატი 6% A 0%         

28429020 კადმიუმის ტელურიდი 6% A 0%         

28429030 ლითიუმის, ნიკელის, კობალტის, მაგნიუმის მჟავები 6% A 0%         

28429040 ლითიუმის რკინის ფოსფატი 6% A 0%         

28429050 სელენატი და სელენიტი 6% A 0%         

28429090 
არაორგანული მჟავებისა ან პეროქსილმჟავების მარილები  

აზიდების გარდა 6% A 0%         

28431000 ძვირფასი ლითონები კოლოიდურ მდგომარეობაში 6% A 0%         

28432100 ვერცხლის ნიტრატი 6% A 0%         

28432900 

ვერცხლის ნაერთი (გარდა ვერცხლის ნიტრატისა), 

განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის 6% A 0%         

28433000 ოქროს ნაერთი, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი 6% A 0%         



ქიმიური შედგენილობის 

28439000 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი ძვირფასი  

ლითონების არაორგანული და ორგანული ნაერთები, 

განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობისა და ძვირფასი ლითონების ამალგამები: 6% A 0%         

28441000 

 ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, 

დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული 

პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან 

ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი 6% A 0%         

28442000 

ურანი, გამდიდრებული ურან-235-ით, და მისი ნაერთები; 

პლუტონიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები, 

დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული 

პროდუქტები და ნარევები ურან-235-ით გამდიდრებული 

ურანის, პლუტონიუმისა ან ამ პროდუქტების ნაერთების 

შემცველობით 6% A 0%         

28443000 

ურანი, ურან-235-ით გაღარიბებული, და მისი ნაერთები; 

თორიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები 

(ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები 

და ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის შემცველი 

ნარევები, თორიუმი ან ამ პროდუქტების ნაერთები: 6% A 0%         

28444010 

რადიუმი და მისი მარილები; შენადნობები, დისპერსიები 

(ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები 

და ნარევები, რომელიც შეიცავს რადიუმს და მის მარილებს 

ან ამ პროდუქტების ნაერთებს 4% A 0%         

28444020 

რადიოაქტიური კობალტი და მისი მარილები; შენადნობები, 

დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული 

პროდუქტები და ნარევები, რომელიც შეიცავს 

რადიოაქტიურ კობალტს და მის მარილებს ან ამ 

პროდუქტების ნაერთებს 4% A 0%         

28444090 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და 

ნაერთები,შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის 

ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, 

რომელიც შეიცავს ამ რადიოაქტიურ ელემენტებს, 

იზოტპოებს და მათ ნარევებს ან ამ პროდუქტების ნარევებს; 

რადიოაქტიური ნარჩენები 6% A 0%         

28445000 
ბირთვული რეაქტორების ნამუშევარი (დასხივებული) 

თბოგამომყოფი ელემენტები 6% A 0%         

28451000 მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ოქსიდი) 6% A 0%         

28459000 

იზოტოპები და ამ იზოტოპების არაორგანული ან 

ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი 

ქიმიური შედგენილობისა 6% A 0%         

28461010 ცერიუმის ოქსიდი 6% A 0%         

28461020 ცერიუმის ჰიდროქსიდი 6% A 0%         

28461030 ცერიუმის კარბონატი 6% A 0%         

28461090 
ცერიუმის ნაერთები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28469011 იტრიუმის ოქსიდი 6% A 0%         

28469012 ლანთანის ოქსიდი 6% A 0%         

28469013 ნეოდიმის ოქსიდი 6% A 0%         

28469014 ევროპიუმის ოქსიდი 6% A 0%         

28469015 დისპროზიუმის ოქსიდი  6% A 0%         

28469016 ტერბიუმის ოქსიდი 6% A 0%         

28469017 პრაზეოდიმის ოქსიდი 6% A 0%         

28469019 იშვიათმიწიანი ოქსიდები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         



ან ჩაურთველი 

28469021 Terbium chlorinates / ქლორირებული ტერბიუმი 6% A 0%         

28469022 Dysprosium chlorinates /  ქლორირებული დისპროზიუმი 6% A 0%         

28469023 Lanthanum chlorinates / ქლორირებული ლანთანი 6% A 0%         

28469024 Neodymium chlorinates /  ქლორირებული ნეოდიმი 6% A 0%         

28469025 Praseodymium chlorinates  / ქლორირებული პრაზეოდიმი 6% A 0%         

28469026 Yttrium chlorinates /ქლორირებული იტრიუმი 6% A 0%         

28469028 

Rare-earth chlorinates other than of cerium, mixed / 

იშვიათმიწათა ელემენტთა ქლორირების პროდუქტები, 

შერეული  გარდა ცერიუმის  6% A 0%         

28469029 

Rare-earth chlorinates other than of cerium, unmixed / 

იშვიათმიწათა ელემენტთა ქლორირების პროდუქტები, 

შეურეველი გარდა ცერიუმის 6% A 0%         

28469031 ტერბიუმის ფტორი 6% A 0%         

28469032 დისპროზიუმის ფტორი 6% A 0%         

28469033 ლათანის ფტორი 6% A 0%         

28469034 ნეოდიმის ფტორი 6% A 0%         

28469035 პრაზეოდიმის ფტორი 6% A 0%         

28469036 იტრიუმის ფტორი 6% A 0%         

28469039 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

იშვიათმიწიანი ფტორები 6% A 0%         

28469041 ლანთანის კარბონატი 6% A 0%         

28469042 ტერბიუმის კარბონატი 6% A 0%         

28469043 დისპროზიუმის კარბონატი 6% A 0%         

28469044 ნეოდიმის კარბონატი 6% A 0%         

28469045 პრაზეოდიმის კარბონატი 6% A 0%         

28469046 იტრიუმის კარბონატი 6% A 0%         

28469048  იშვიათმიწიანი კარბონატები გარდა ცერიუმის, შერეული 6% A 0%         

28469049 იშვიათმიწიანი კარბონატები გარდა ცერიუმის, შეურეველი 6% A 0%         

28469091 ლანთანის ნაერთი 6% A 0%         

28469092 ნეოდიმის ნაერთი 6% A 0%         

28469093  ტერბიუმის ნაერთი 6% A 0%         

28469094 დისპროზიუმის ნაერთი 6% A 0%         

28469095 პრაზეოდიმის ნაერთი 6% A 0%         

28469096 იტრიუმის ნაერთი 6% A 0%         

28469099 
იშვიათმიწიანი ნაერთები, იტრიუმი და სკანდიუმი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  6% A 0%         

28470000 
წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან 

გაუმყარებელი 6% A 0%         

28480000 
ფოსფიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის, ფეროფოსფორის გარდა 6% A 0%         

28491000 
 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის 6% A 0%         

28492000 
სილიციუმის კარბიდები, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის 6% A 0%         

28499010 
ბორის კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი 

ქიმიური შედგენილობის 6% A 0%         

28499020 
ვოლფრამის კარბიდები, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის 6% A 0%         

28499090 

კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

28500011 მაგნიუმის ნიტრიდი 6% A 0%         

28500012 სხვა ნიტრიდები 6% A 0%         

28500019 სხვა ნიტრიდები 6% A 0%         



28500090 

ჰიდრიდები, აზიდები, სილიციდები და ბორიდები, 

განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის 6% A 0%         

28521000 
ვერცხლისწყლის ნაერთები ორგანული ან არაორგანული ,  

ამალგამის გარდა 6% A 0%         

28529000 

ვერცხლისწყლის ნაერთები  ნაერთები, რომელთა ქიმიური 

შემადგენლობა ზუსტად არის განსაზღვრული, გარდა 

ამალგამისა 6% A 0%         

28530010 დისტილირებული წყალი ადამიანების მოხმარებისთვის 6% A 0%         

28530020 ქლორო ციანოგენი, ციანოგენ ქლორიდი 6% A 0%         

28530030 
Nickel cobalt manganese composite hydrogenoxide / ნიკელის, 

კობალტის, მანგანეზის შერეული ჰიდროგენოქსიდები 7% A 0%         

28530090 
სხვა არორგანული ნაერთები;  თხევადი ჰაერი; შეკუმშული 

ჰაერი; ამალგანი, გარდა ძვირფასი ლითონების ამალგამისა 6% A 0%         

29011000 ნახშირწყალბადები აციკლური, გაჯერებული 2% A 0%         

29012100 ეთილენი 2% A 0%         

29012200 პროპენი (პროპილენი) 2% A 0%         

29012310  1 - ბუტენი 2% A 0%         

29012320 2-ბუტენი 2% A 0%         

29012330 2-მეთილ-პროპენი 2% A 0%         

29012410 ბუტა-1, 3-დიენი 2% A 0%         

29012420 იზოპრენი 2% A 0%         

29012910 იზოპენტენი 2% A 0%         

29012920 აცეტილენი 2% A 0%         

29012990 
ნახშირწყალბადები აციკლური, გაუჯერებული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 2% A 0%         

29021100 ციკლოჰექსანი 2% A 0%         

29021910 პინენი 2% A 0%         

29021920  4-(4'  ალკილ ციკლო ჰექსილ) ციკლოჰექსილეთენი 2% A 0%         

29021990 
ციკლოალკანები, ციკლოალკენები და ციკლოტერპენები 

(გარდა ციკლოჰექსანის ან პინენის) 2% A 0%         

29022000 ბენზოლი 2% A 0%         

29023000 ტოლუოლი 2% A 0%         

29024100 ო-ქსილოლი 2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

29024200  მ-ქსილოლი 2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

29024300 პ-ქსილოლი 2% C           

29024400 ქსილოლის იზომერების ნარევები 2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

29025000 სტიროლი 2% A 0%         

29026000 ეთილბენზოლი 2% A 0%         

29027000 კუმოლი 2% A 0%         

29029010 ტეტრაჰიდრონაფტალინი (ტეტრალინი) 2% A 0%         

29029020 რაფინირებული ნაფტალინი 2% A 0%         

29029030 დოდეცილ ბენზოლი 2% A 0%         

29029040  4-(4'  ალკილ ციკლო ჰექსილ) ციკლოჰექსილეთენი 2% A 0%         

29029090 
ნახშირწყალბადები ციკლური, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 2% A 0%         

29031100 
ქლორმეთანი (მეთილქლორიდი) და ქლორეთანი 

(ეთილქლორიდი) 6% A 0%         

29031200 დიქლორმეთანი (მეთილენქლორიდი) 8% A 0%         

29031300 ქლოროფორმი (ტრიქლორმეთანი) 10% A 0%         

29031400 ოთხქლორიანი ნახშირბადი 8% A 0%         

29031500 1,2 დიქლორეთანი (ეთილენდიქლორიდი) 6% A 0%         

29031910 1,1,1-ტრიქლორეთანი (მეთილქლოროფორმი) 8% A 0%         

29031990 აციკლური ნახშირწყალბადების ნაჯერი ქლორირებული 6% A 0%         



წარმოებულები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 

29032100 ვინილქლორიდი (ქლორეთილენი) 6% A 0%         

29032200 ტრიქლორეთილენი 8% A 0%         

29032300 ტეტრაქლორეთილენი (პერქლორეთილენი) 6% A 0%         

29032910 3-ქლოროპროპენი 6% A 0%         

29032990 

აციკლური ნახშირწყალბადების გაუჯერებელი 

ქლორირებული წარმოებულები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29033100 ეთილენდიბრომიდი (ISO)  6% A 0%         

29033910 პერფტორიზობუტილენი (isobutyleneoctafluoride) 6% A 0%         

29033990 
დანარჩენი აციკლური ნახშირწალბადების ფთორირებული, 

ბრომირებული ან იოდირებული წარმოებულები 6% A 0%         

29037100 ქლორდიფთორმეთანი 6% A 0%         

29037200 დიქლორტრიფთორეთანები 6% A 0%         

29037300  დიქლორფთორეთანები 6% A 0%         

29037400 ქლორდიფთორეთანი 6% A 0%         

29037500 დიქლორპენტაფთორპროპანი 6% A 0%         

29037600 
ბრომქლორდიფთორმეთანი, ბრომტრიფთორმეთანი და 

დიბრომტეტრაფთორეთანები 6% A 0%         

29037710 ტრიფთოემეთანი 6% A 0%         

29037720  ქლოროჰეპტაფლუოროპროპანი 6% A 0%         

29037790 

 

აციკლური ნახშირწყალბადის ჰალოგენირებული 

წარმოებულები მხოლოდ ფტორით და ქლორით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29037800 

 

აციკლური ნახშირწყალბადის პერჰალოგენირებული  

წარმოებულები მხოლოდ ფტორით და ქლორით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29037910 

მეთანის, ეთანის და პროპანის ჰალოგენირებული 

წარმოებულები მხოლოდ ფტორით და ქლორით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29037990 

ციკლური ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული 

წარმოებულები, ორი ან მეტი სხვადასხვა ჰალოგენის 

შემცველი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29038100  1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი  6% A 0%         

29038200 ალდრინი (ISO), ქლორდანი (ISO) და გექტაქლორი (ISO) 6% A 0%         

29038900 

ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული 

ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29039110 ო-დიქლორბენზოლი  6% A 0%         

29039190 ქლორბენზოლი, და პ-დიქლორბენზოლი 6% A 0%         

29039200 

Hexachlorobenzene and DDT (1,1,1-trichloro-2, 2-bis(p-

chlorophenyl)ethane)/ ჰექსაქლორბენზოლი და DDT (1,1,1-

ტრიქლორ-2,2-ბის (პ-ქლორფენილ)ეთანი) 6% A 0%         

29039910 p-Chlorotoluene /  P-ბენზილქლორიდი 6% A 0%         

29039920 3,4-Dichlorotrifluorotoluene  6% A 0%         

29039930 
4-(4'-ალკილფენოლი)-1-(4'-ალკილფენოლიl）-2-

ფტორბენზოლი 6% A 0%         

29039990 

 არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული 

წარმოებულები,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 6% A 0%         

29041000 
წარმოებულები, მხოლოდ სულფოჯგუფების, მათი 

მარილებისა და  ეთილის ეთერების შემცველი 6% A 0%         



29042010 ნეტრობენზოლი 6% A 0%         

29042020 ნიტროტოლუოლი 6% A 0%         

29042030 დინიტროტოლუოლი 6% A 0%         

29042040 ტრინიტროტოლუოლი (TNT) 6% A 0%         

29042090 

 წარმოებულები, მხოლოდ ნიტრო– ან მხოლოდ 

ნიტროზოჯგუფების შემცველი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29049011 o - ნიტროქლორბენზოლი 6% A 0%         

29049012 m - ნიტროქლორბენზოლი 6% A 0%         

29049013 ნიტროქლორბენზოლი 6% A 0%         

29049020 დინიტროქლორბენზოლი 6% A 0%         

29049030 ტრიქლორნიტრომეთანი (ქლორპიკრინი) 6% A 0%         

29049090 

ნახშირწყალბადების სულფირებული, ნიტრირებული ან 

ნიტროზირებული წარმოებულები, ჰალოგენირებული ან 

არაჰალოგენირებული 6% A 0%         

29051100 მეთანოლი (მეთილის სპირტი) 6% A 0%         

29051210 პროპან-1-ოლი (პროპილის სპირტი)  6% A 0%         

29051220 პროპან-2-ოლი (იზოპროპილის სპირტი) 6% A 0%         

29051300 ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი) 6% A 0%         

29051410  იზო-ბუტილ სპირტი  6% A 0%         

29051420  2 - ბუტილ სპირტი 6% A 0%         

29051430 ტრეტბუტილის სპირტი (ალკოჰოლი) 6% A 0%         

29051610 n-octyl alchol /  n - ოქტილის სპირტი  6% A 0%         

29051690 დანარჩენი ოქტანოლი  6% A 0%         

29051700 

დოდეკან-1-ოლი (ლაურილის სპირტი), ჰექსადეკან-1-ოლი 

(ცეტილის სპირტი) და ოქტადეკან-1-ოლი (სტეარილის 

სპირტი) 7% A 0%         

29051910 3,3 დიმეთილ - 2 ბუტანოლი (პინაკოლილის სპირტი) 6% A 0%         

29051990 
ნაჯერი მონოჰიდრატეს სპირტი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29052210 ჰერანიოლი,  ნეროლი (cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol) 6% A 0%         

29052220 ციტრონელონი (3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol) 6% A 0%         

29052230 ლინალოლი 6% A 0%         

29052290 
ტერპენის აციკლური სპირტები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29052900 
უჯერი ერთ-ატომიანი სპირტი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29053100 ეთილენგლიკოლი (ეთანდიოლი) 6% C           

29053200 როპილენგლიკოლი (პროპან-1,2-დიოლი) 6% A 0%         

29053910 2,5 - დიმეთილ ჰექსანდიოლი 4% A 0%         

29053990 დიოლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29054100 
 2-ეთილ-2-(ჰიდროქსიმეთილი)პროპან-1,3-დი-

ოლ(ტრიმეთილოლპროპანი) 6% A 0%         

29054200 პენტაერითრიტი 6% A 0%         

29054300 მანიტი 8% A 0%         

29054400  D-გლუციტი (სორბიტი): 14% A 0%         

29054500 გლიცერინი 14% A 0%         

29054910 ქსილიტოლი 6% A 0%         

29054990 
მრავალატომიანი სპირტები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

29055100 ეტქლორვინოლი  (INN) 6% A 0%         

29055900 

ციკლური სპირტების ჰალოგენირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები, გარდა 

ეტქლორვინოლისა 6% A 0%         

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=23&t=40003


29061100 
მენთოლი და მისი ჰალოგენირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები 5% A 0%         

29061200 

ციკლოჰექსანოლი, მეთილციკლოჰექსანოლები და 

დიმეთილციკლოჰექსანოლები და მათი ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულები 6% A 0%         

29061310 
სტერინები და მისი ჰალოგენირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები 6% A 0%         

29061320 
ინოზიტები და მისი ჰალოგენირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები 6% A 0%         

29061910 ტერპინეოლი 6% A 0%         

29061990 ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული 6% A 0%         

29062100 

ბენზილის სპირტი და მისი ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულები 5% A 0%         

29062910 2-ფენილ-ეთილის სპირტი 6% A 0%         

29062990 

დანარჩენი არომატული სპირტები და მათი 

ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან 

ნიტროზირებული წარმოებულები,  6% A 0%         

29071110 ფენოლი 6% A 0%         

29071190 ფენოლის მარილები 6% A 0%         

29071211 m-კრეზოლები 6% A 0%         

29071212 o-კრეზოლები 6% A 0%         

29071219 p-კრეზოლები 6% A 0%         

29071290 კრეზოლების მარილები 6% A 0%         

29071310 
ნონილფენოლი და მათი იზომერები; ამ ნაერთების 

მარილები 6% A 0%         

29071390 
ოქტილფენოლი და მათი იზომერები; ამ ნაერთების 

მარილები 6% A 0%         

29071510 2-ნაფტოლი (β- ნაფტოლი) 6% A 0%         

29071590 
ნაფტოლები და მათი მარილები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29071910 ო-სექ-ბუტილ-ფენოლი, ო-იზოპროფილ ფენოლი  4% A 0%         

29071990 
მონოფენოლები და მათი მარილები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29072100 მ-დიჰიდროქსიბენზოლი (რეზორცინი) და მისი მარილები 6% A 0%         

29072210 პ-დიჰიდროქსიბენზოლი (ჰიდროქინონი) 6% A 0%         

29072290 ჰიდროქინონის მარილები 6% A 0%         

29072300 
4,4’ - იზოპროპილიდენდიფენოლი (ბისფენოლი A, დიფე-

ნილოლპროპანი) და მისი მარილები 6% A 0%         

29072910 ო-დიჰიდროქსიბენზოლი (კატეხინი,პიროკატექინი) 4% A 0%         

29072990 
პოლიფენოლი, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი), ფენოლსპირტები 6% A 0%         

29081100 პენტაქლორფენოლი (ISO) 6% A 0%         

29081910 პ-ქლორფენოლი 4% A 0%         

29081990 
დანარჩენი წარმოებულები, მხოლოდ ჰალოგენოჯგუფების 

შემცველი და მათი მარილები 6% A 0%         

29089100 დინოსები(ISO) და მისი მარილები 6% A 0%         

29089200 4,6-დინიტრო-ო-კრეზოლი (DNOC (ISO)) და მისი მარილები 6% A 0%         

29089910 პ-ნიტროპენოლი, სოდიუმი პ-ნი-ტრო-პენოლი 6% A 0%         

29089990 

ფენოლებისა ან ფენოლსპირტების ჰალოგინირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

დანარჩენი წარმოებები 6% A 0%         

29091100 დიეთელის ეთერი 6% A 0%         

29091910 მეთილის ეთერი  6% A 0%         



29091990 

ეთერები მარტივი აციკლური და მათი ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 6% A 0%         

29092000 

ეთერები მარტივი ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან 

ციკლოტერპენული და მათი ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულები 6% A 0%         

29093010 
1-ალკოქსი-4-(4-ვინილ ციკლოჰექსილი)-2,3-დიფლუორო 

ბენზოლი 6% A 0%         

29093090 

ეთერები მარტივი არომატული და მათი ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულები 6% A 0%         

29094100 
2,2'-ოქსიდიეთანოლი ეთერი (დიეთილენგლიკოლი, 

დიგლიკოლი) 6% A 0%         

29094300 
ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, 

მარტივი მონობუთილური 6% A 0%         

29094400 
ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, 

მარტივი მონოალკილური, დანარჩენი 6% A 0%         

29094910  მ-ფენოქსიბენზ(ა)სპირტი 4% A 0%         

29094990 

მარტივი ეთერ სპირტებისა და მათი ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებეულები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 6% A 0%         

29095000 

ეთერფენოლები, ეთერსპირტფენოლები და მათი 

ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან 

ნიტროზირებული წარმოებულები 6% A 0%         

29096000 

სპირტების, მარტივი ეთერებისა და კეტონების 

პეროქსიდები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები 6% A 0%         

29101000 ოქსირანი (ეთილენოქსიდი) 6% A 0%         

29102000 მეთილოქსირანი (პროპილენოქსიდი) 6% A 0%         

29103000 1-ქლორ-2,3-ეპოქსიპროპანი (ეპიქლორჰიდრინი) 6% A 0%         

29104000 დიელდრინი (ISO, INN) 6% A 0%         

29109000 

ეპოქსიდები, ეპოქსისპირტები, ეპოქსიფენოლები და 

ეპოქსიეთერები, სტრუქტურაში სამწევრა რგოლების 

შემცველი, და მათი ჰალოგენირებული, სულფინირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29110000 

აცეტალები და ნახევარაცეტალები, სხვა ჟანგბადშემცველი 

ფუნქციონალური ჯგუფების შემველობით ან მათ გარეშე, 

და მათი ჰალოგინირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები 6% A 0%         

29121100 მეთანალი (ფორმალდეჰიდი) 6% A 0%         

29121200 ეთანალი (აცეტალდეჰიდი) 6% A 0%         

29121900 

აციკლური ალდეჰიდები, სხვა ჟანგბადშემცველი 

ფუნქციური ჯგუფების შემცველობის გარეშე (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29122100 ბენზალდეჰიდი 6% A 0%         

29122910 ლილიალი (პ-ტერტა-α-მეთილ-ოქსოცინ ამალდეჰიდი) 6% A 0%         

29122990 

ციკლური ალდეჰიდები, სხვა ჟანგბადშემცველი 

ფუნქციური ჯგუფების შემცველობის გარეშე (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29124100 ვანილინი (4-ჰიდროქსი-3-მეთოქსიბენზალდეჰიდი) 6% A 0%         

29124200 ეთილვანილინი (3-ეთოქსი-4-ჰიდროქსიბენზალდეჰიდი) 6% A 0%         



29124910 ალდეჰიდის სპირტი 6% A 0%         

29124990 

ალდეჰიდის ეთერები, ალდეჰიდფენოლები და ალდეჰიდი 

სხვა ჟანგაბდშემცველი ფუნქციების მქონე (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29125000 ალდეჰიდების პოლიმერები ციკლური 6% A 0%         

29126000 პარაფორმალდეჰიდი 6% A 0%         

29130000 

29.12 სასქონლო პოზიციის ნაერთების ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებები 6% A 0%         

29141100 აცეტონი 6% A 0%         

29141200 ბუტანონი (მეთილეთილკეტონი) 6% A 0%         

29141300 4-მეთილპენტან-2-ონ (მეთილიზობუტილკეტონი) 6% A 0%         

29141900 
აციკლური კეტონები სხვა ჟანგბანდშემცველი ფუნქციების 

გარეშე (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29142200 ციკლოჰექსანონი და მეთილციკოჰექსანონები 6% A 0%         

29142300 იონონები და მეთილიონონები 6% A 0%         

29142910 ქაფური 6% A 0%         

29142990 

ციკლანიკური, ციკლენიკური ან ციკლოტერპენიკური 

კეტონები, დანარჩენი ჟანგბადის ფუნქციების გარეშე (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29143100 პროფიოფენონი (ფენოლ-2-პროფანონი) 6% A 0%         

29143910 აცეტოფენონი 4% A 0%         

29143990 

არომატიზებული კეტონები სხვა ჟანგბადშემცველი 

ფუნქციების გარეშე, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 6% A 0%         

29144000 კეტონოსპირტები და კეტონოალდეჰიდები 6% A 0%         

29145011 ჟოლოს კეტონი 6% A 0%         

29145019 სხვა კეტონოსპირტები 6% A 0%         

29145020 2-ჰიდროქსი-4მეთოქსიბენზოფენონი 6% A 0%         

29145090 
კეტონოსპირტები და კეტონები სხვა ჟანგბადშემცველი 

ფუნქციური ჯგუფის შემცველობით  6% A 0%         

29146100 ანტრაქინონი 6% A 0%         

29146910 უბიქინონი 6% A 0%         

29146990 ბენზოხინონები (გარდა ანტრაქინონებისა) 6% A 0%         

29147000 

კეტონების და ბენზოხინონების ჰალოგენირებული, 

სულფირებული,ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებები  6% A 0%         

29151100 ჭიანჭველამჟავა 6% A 0%         

29151200 ჭიანჭველამჟავას მარილები 6% A 0%         

29151300 ჭიანჭველამჟავას რთული ეთერები 6% A 0%         

29152111 ძმარმჟავა,საკვების ხარისხი 6% A 0%         

29152119 დანარჩენი ძმარმჟავა, კრისტალიზებული 6% A 0%         

29152190 ძმარმჟავა (გარდა კრისტალიზებულისა) 6% A 0%         

29152400 ძმრის ანჰიდრიდი  6% A 0%         

29152910 ნატრიუმის აცეტატი 6% A 0%         

29152990 ძმარმჟავის მარილები, გარდა ნატრიუმის აცეტატისა 6% A 0%         

29153100 ეთილაცეტატი 6% A 0%         

29153200 ვინილაცეტატი 6% A 0%         

29153300 ნ-ბუტილაცეტატი 6% A 0%         

29153600 დინოსებ (ISO) აცეტატი 6% A 0%         

29153900 
ძმარმჟავას ეთერები, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 6% A 0%         

29154000 
მონო-, დი– ან ტრიქლორძმრისა, მათი მარილები და 

რთული ეთერები 6% A 0%         



29155010 პროპიონმჟავა 6% A 0%         

29155090 პროპიონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 6% A 0%         

29156000 
ცხიმოვანი მჟავები, ვალერიანმჟავები, მათი მარილები და 

რთული ეთერები 6% A 0%         

29157010 სტეარინმჟავა 7% A 0%         

29157090 
პალმიტინმჟავა, სტეარინმჟავა, მათი მარილები და და 

რთული ეთერები 6% A 0%         

29159000 

ნაჯერი აციკლური მონოკარბონური მჟავები და მათი 

ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან 

ნიტროზირებული წარმოებები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

29161100 აკრილმჟავა და მისი მარილები 7% A 0%         

29161210 მეთილაკრილატი 7% A 0%         

29161220 ეთილაკრილატი 7% A 0%         

29161230 ნ-ბუტილაკრილატი 7% A 0%         

29161240 2-ეთილჰექსილაკრილატი 7% A 0%         

29161290 აკრილმჟავას ეთერები 7% A 0%         

29161300 მეთაკრილმჟავა და მისი მარილები 7% A 0%         

29161400 მეთაკრილმჟავას რთული ეთერები 7% A 0%         

29161500 
ოლეინის, ლინოლისა ან ლინოლენის მჟავები, მათი 

მარილები და რთული ეთერები 7% A 0%         

29161600 ბინაპაკრილი (ISO) 7% A 0%         

29161900 

მჟავები აციკლური მონოკარბონული უჯერი, მათი 

ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, 

პეროქსიმჟავები და ამ ნაერთების წარმოებულები (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29162010 
დიბრომოქრისანთემის მჟავა, DV-ქრიზანთემიკის მჟავა 

მონოეთილების ეთერები 4% A 0%         

29162090 

მჟავები ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან 

ციკლოტერპენული მონოკარბონული, მათი ანჰიდრიდები, 

ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და 

მათი წარმოებულები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29163100 ბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 7% A 0%         

29163200 ბენზოილის პეროქსიდი და ბენზოილქლორიდი 7% A 0%         

29163400 ფენოლძმრის მჟავა და მისი მარილები 7% A 0%         

29163910 მ-მეთილბენზოური მჟავა 7% A 0%         

29163920 ბრუფენი (იბუპროფენი) 7% A 0%         

29163990 

არომატული პოლიკარბონმჟავები, მათი ანჰიდრიდები, 

ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, ჰეროქსიმჟავები და 

მათი წარმოებულები, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29171110 მჟაუნმჟავა 7% A 0%         

29171120 კობალტი, ოქსალატი (მჟაუნმჟავის მარილი და ეთერი) 9% A 0%         

29171190 
მჟაუნმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები, (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29171200 ადიპინმჟავა, მისი მარილები და ეთერები 7% A 0%         

29171310 სებაცინმჟავა, მისი მარილები და ეთერები 7% A 0%         

29171390 აზელაინმჟავა,მისი მარილები და ეთერები  7% A 0%         

29171400 მალეინის ანჰიდრიდი 7% A 0%         

29171900 

აციკლური პოლიკარბონმჟავები, მათი ანჰიდრიდები, 

ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და 

მათი წარმოებულები, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29172010 ტეტრაჰიდრო ბენზოური ანჰიდრიდი 4% A 0%         



29172090 

მჟავები ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან 

ციკლოტერპენული მონოკარბონული, მათი ანჰიდრიდები, 

ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და 

მათი წარმოებულები, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29173200 დიოკტილორთოფტალატები 7% A 0%         

29173300 დიონილ – ან დიდეცილორთოფტალატები 7% A 0%         

29173410 დიბუტილ ორთოპჰთალატები 7% A 0%         

29173490 ორთოფჰთალიკის დანარჩენი რთული ეთერები 7% A 0%         

29173500 ფტალატის ანჰიდრიდი 7% A 0%         

29173611 სუფთა ტერეფტალატის მჟავა 7% C           

29173619 დანარჩენი ტერეფტალატის მჟავები 7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

29173690 ტერეფტალატმჟავის მარილები 7% A 0%         

29173700 დიმეთილ ტერეფტალატი 7% A 0%         

29173910 იზოფტალიკის მჟავა 7% A 0%         

29173990 

დანარჩენი არომატული პოლი კარბოქსილის მჟავები (მათი 

ანჰიდრიდების, ჰალიდების(ჰალოგენიდი), ზეჟანგების 

(პეროქსიდები) ფეროქსიდმჟავების და მათი 

წარმოებულების ჩათვლით) 7% A 0%         

29181100 რძის მჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 7% A 0%         

29181200 ღვინის მჟავა  7% A 0%         

29181300 ღვინის მჟავას მარილები და რთული ეთერები 7% A 0%         

29181400 ლიმონმჟავა 7% A 0%         

29181500 ლიმონმჟავას მარილები და რთული ეთერები 7% A 0%         

29181600 გლუკონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 7% A 0%         

29181800 ქლორბენზილატი (ISO) 7% A 0%         

29181910 2,2-დიფენილი-2-გლიკოლის მჟავა 7% A 0%         

29181990 

კარბონმჟავები, სპირტოვანი ჯგუფის შემცველი, მაგრამ სხვა 

ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის 

გარეშე, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, 

პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები 7% A 0%         

29182110 სალიცილმჟავა და ნატრიუმის სალიცატი 7% A 0%         

29182190 
სალიცილმჟავა და მისი მარილები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29182210 ო-აცეტისალიცილმჟავა 6% A 0%         

29182290 
ო-აცეტისალიცილმჟავა, მისი მარილები და რთული 

ეთერები 7% A 0%         

29182300 სალიცილმჟავას სხვა რთული ეთერები და მათი მარილები 7% A 0%         

29182900 

კარბონმჟავები, ფენოლის ჯგუფის შემცველობით, მაგრამ 

სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის 

გარეშე, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, 

პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები, 

(სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29183000 

კარბონმჟავები, ალდეჰიდისა ან კეტონის ჯგუფის 

შემცველობით, მაგრამ სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური 

ჯგუფის შემცველობის გარეშე, მათი ანჰიდრიდები, 

ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და 

მათი წარმოებულები, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29189100 
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-ტრიქლორფენოქსიუმძმარმჟავა), მისი 

მარილები და რთული ეთერები 7% A 0%         

29189900 

კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციური 

ჯგუფების შემცველობით, და მათი ანჰიდრიდები, 

ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და მათი 

წარმოებულები 7% A 0%         



29191000 ტრის(2,3-დიბროპროპილი)ფოსფატი 7% A 0%         

29199000 

ფოსფორმჟავას ეთერები რთული და მათი მარილები, 

ლაქტოფოსფატების ჩათვლით; მათი ჰალოგენირებული, 

სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულები 7% A 0%         

29201100 
პარატიონი (ISO) და პარატიონმეთილი (ISO) 

(მეთილპარატიონი) 7% A 0%         

29201900 

ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და 

მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები 7% A 0%         

29209011 ტრიმეთილფოსფიტი (ტრიმეთოქსიფოსფინი) 7% A 0%         

29209012 ტრიეთილფოსფიტი 7% A 0%         

29209013 დიმეთილ ფოსფიტი 7% A 0%         

29209014 დიეთილ ფოსფიტი 7% A 0%         

29209019 
სხვა ფოსფიტები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29209090 

დანარჩენი არაორგანული მჟავების ეთერები 

(ჰიდროგენჰალიდების ეთერების გარდა) მათი მარილები 

და მათი ჰალოგენირებული,სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29211100 მეთილამინი, დი– ან ტრიმეთილამინი და მათი მარილები 7% A 0%         

29211910 დი-ნ-პროპილამინები 4% A 0%         

29211920 იზოპროპილამინი 7% A 0%         

29211930 ნ,ნ-ბის(2-ქლორეთილი) ეთილამინი 7% A 0%         

29211940 ნ,ნ-ბის(2-ქლორეთილი) მეთილამინი 7% A 0%         

29211950 ტრი-(2-ქლორეთილი) ამინი 7% A 0%         

29211960 
N,N-დიალკილი(Me,Et, n-Pr or i-Pr) ამინოეთილი-2-ქლორი 

და შესაბამისი პროტონირებული მარილები 7% A 0%         

29211990 

აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ 

ნაერთების მარილები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29212110 ეთილენდიამინი 7% A 0%         

29212190 ეთილენდიამინი და მისი მარილები 7% A 0%         

29212210 ნეილონი-66 მარილი 7% A 0%         

29212290 
ჰექსამეთილენდიამინი და მისი მარილები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29212900 
აციკლური პოლიამინები და მათი წარმოებულები; ამ 

ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29213000 
ციკლანიკური ციკლენიკური ან ციკლოტერპენიკული მონო- 

ან პოლიამინები, მათი წარმოებები, მათი მარილები 7% A 0%         

29214110 ანილინი 7% A 0%         

29214190 ანილინი და მისი მარილები 7% A 0%         

29214200 ანილინის წარმოებულები და მათი მარილები 7% A 0%         

29214300 
ტოლუიდინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 7% A 0%         

29214400 
დიფენილამინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 7% A 0%         

29214500 

1-ნაფთილამინი (a-ნაფთილამინი), 2-ნაფთილამინი (b-

ნაფთილამინი) და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 7% A 0%         

29214600 

ამფეტამინი (INN), ბენზფეტამინი (INN), დექსამფეტამინი 

(INN), ეთილამფეტამინი (INN), ფენკამფამინი (INN), 

ლეფეტამინი (INN), ლევამფეტამინი (INN), მეფენორექსი 

(INN) და ფენტერმინი (INN); ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         



29214910 P-იზოპროფილ-ანილინი 4% A 0%         

29214920 დიმეთილანილინი 7% A 0%         

29214930 2, 6-მეთილ ეთილ ანილინი 4% A 0%         

29214940 2, 6-დიეთილანილინი 7% A 0%         

29214990 

არომატიზებული მონოამინები და მათი წარმოებულები, 

(სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 

მარილების გარდა 7% A 0%         

29215110 ო-ფენილენედიამინი 4% A 0%         

29215190 
მ-, პ-ფენილენედიამინი, დიამინოტოლუოლი, და მათი 

წარმოებულები და მარილები 7% A 0%         

29215900 

არომატიებული პოლიამინები და მათი წარმოებულები, 

(სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 

მარილების გარდა 7% A 0%         

29221100 სხვა მონოეთანოლამინი და მისი მარილები 7% A 0%         

29221200 დიეთანოლამინი და მისი მარილები 7% A 0%         

29221310 ტრიეთანოლამინი 7% A 0%         

29221320 ტრიეთანოლამინის მარილები 7% A 0%         

29221400 დექსტროპროპოქსიფენი (INN) და მისი მარილები 7% A 0%         

29221910 ბუტანოლის ეთლამინოეთილი 7% A 0%         

29221921 
ნ,ნ - დიმეთილამინოეთანოლი და შესაბამისი 

პროტონირებული მარილები 7% A 0%         

29221922 
ნ,ნ - დიეთილამინოეთანოლი და შესაბამისი 

პროტონირებული მარილები 7% A 0%         

29221929 
დანარჩენი ნ,ნ-დიალკილი(Me, Et, n-Pr or i-Pr)ამინოეთანი 2-

ols და შესაბამისი პროტონირებული მარილები 7% A 0%         

29221930 ეთილდიეთანოლამინი 7% A 0%         

29221940 მეთილდიეთანოლამინი 7% A 0%         

29221950 ლუმეფანტრინი 7% A 0%         

29221990 

ამინო სპირტები, მარტივი და რთული ეთერები,გარდა 

ერთი სახის ჯანგბადის ფუნქციის შემცველისა, გარდა 

მარილებისა (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29222100 
ამინოჰიდროქსინაფთალინსულფომჟავები და მათი 

მარილები 7% A 0%         

29222910 ანისიდინი, დიანისიდინი, ფენეტიდინი და მათი მარილები  7% A 0%         

29222990 

ამინონაფთოლები და დანარჩენი ამინოფენოლები, გარდა 

ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი 

ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, მათი მარტივი და 

რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29223100 
ამფეპრამონი (INN), მეტადონი (INN) და ნორმეტადონი 

(INN); ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29223910 4-მეთილ-მეთკათინონი 7% A 0%         

29223990 

ამინოალდეჰიდები, ამინოკეტონები და ამინოქინონები, 

გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი 

ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; ამ ნაერთების 

მარილები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29224110 ლიზინი (ამინომჟავა) 5% A 0%         

29224190 ლიზინი მისი ეთერები და მარილები 6% A 0%         

29224210 გლურამინის მჟავა 10% A 0%         

29224220 ნატრიუმის გლუტამატი 10% A 0%         

29224290 

გლურამინის მჟავის მარილები, გარდა ნატრიუმის 

გლუტამატისა (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29224310 ანთრანილის მჟავა 7% A 0%         



29224390 ანთრანილის მჟავის მარილები 7% A 0%         

29224400 თილიდინი(INN) და მისი მარილები 7% A 0%         

29224911 ტრანექსამური მჟავა 7% A 0%         

29224919 ამინომჟავები 7% A 0%         

29224991 პროკაინი (ნოვოკაინი) 6% A 0%         

29224999 

ამინომჟავები, გარდა ნაერთებისა, ერთზე მეტი ტიპის 

ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, 

და მათი რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები, (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29225010 
პოტასიუმი-((3-ეთოქსი-1-მეთილი-3-ოქსოპროლი-1-

ენილი)ამინო)(4-ჰიდროქსიპენილი) აცეტატი 7% A 0%         

29225020 რაქტოფამინი, რაქტოფამინის ჰიდროქლორიდი 7% A 0%         

29225090 

ამინოსპირტფენოლები, ამინომჟავაფენოლები და სხვა 

ამინონაერთები ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფებით, 

(სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29231000 ქოლინი და მისი მარილები 7% A 0%         

29232000 ლეციტინები და ფოსფოამინოლიპიდები დანარჩენი 7% A 0%         

29239000 
მეოთხედი ამონიუმის მარილები და ჰიდროქსიდები (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29241100 მეპრობამატი (INN) 7% A 0%         

29241200 
ფტორაცეტამიდი (ISO), მონოკროტოფოსი (ISO) და 

ფოფსფამიდონი (ISO) 7% A 0%         

29241910 ნ,ნ-დიმეტილფორმამიდი 7% A 0%         

29241990 
ციკლური ამიდები (ციკლური კარბამატების ჩათვლით) და 

მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29242100 ურეინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29242300 
2-აცეტამიდობენზოური მჟავა(ნ-აცეტილანტრინალური 

მჟავა) და მისი მარილები 7% A 0%         

29242400 ეთინამატი (INN) 7% A 0%         

29242910 ფენაცეტინი 6% A 0%         

29242920 პ-აცეტამინოფენოლი 6% A 0%         

29242930 ასპარტამი 7% A 0%         

29242990 
ციკლური ამიდები (ციკლური კარბამატების ჩათვლით) და 

მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29251100 საქარინი და მისი მარილები 9% C           

29251200 გლუტეტიმიდი (INN) 7% A 0%         

29251900 
იმიდები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 

(გარდა საქარინისა) 7% A 0%         

29252100 ქლორდიმეფორმი (ISO) 7% A 0%         

29252900 იმინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29261000 აკრილონიტრილი 7% C           

29262000 1-ციანოგუანიდინი (დიციანდიამიდი) 7% A 0%         

29263000 

ფენპროპორექსი (INN) და მისი მარილები; მეტადონი (INN) 

— შუალედური პროდუქტი (4-ციანო-2-დიმეტილამინო-4,4-

დიფენილბუტანი 7% A 0%         

29269010 პ-ბენზილქლორიდის ციანიდი 4% A 0%         

29269020 მ-ფჰთალონიტრილი 7% A 0%         

29269090 
ნიტრილის-ფუნქციური ნაერთები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

29270000 დიაზო-, აზო– ან აზოქსინაერთები 7% A 0%         

29280000 
ჰიდრაზინისა ან ჰიდროქსილამინის წარმოებულები 

ორგანული 7% A 0%         

29291010 ტოლოული დიზდოციანატი 7% A 0%         

29291020 ოქსილინის დიზდოციანატი 7% A 0%         



29291030 დიფენილმეტანის დიზდოციანატი 7% A 0%         

29291040 ჰექსამატელენის დიზდოციანატი 7% A 0%         

29291090 
იზოციანატები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29299010 ნატრიუმის ციკლამატი 9% A 0%         

29299020 
N,N-დიალკილი(Me, Et, n-Pr or I-Pr) ფოსფორამიდიდიკების 

დიჰალდიდები 7% A 0%         

29299030 
დიალკილი(Me, Et, n-Pr or I-Pr) N,N-დიალკილი(Me, Et, n-Pr 

or I-Pr)-ფოსფორამიდები 7% A 0%         

29299040 აცეფატი 7% A 0%         

29299090 
დანარჩენი აზოტის ფუნქციის მქონე ნაერთები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

29302000 თიოკარბამატები და დითიოკარბამატები 7% A 0%         

29303000 თიურამ მონო-, დი– ან ტეტრასულფიდები 7% A 0%         

29304000 მეთიონინი 7% A 0%         

29305000 კაპტაფოლი (ISO) და მეთამიდოფოსი (ISO) 7% A 0%         

29309010 ცისტინი 7% A 0%         

29309020 დითიოკარბონატები (ქსანტატი) 7% A 0%         

29309090 
ორგანული-გოგირდო ნაერთები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29311000 ტეტრამეთილ ტყვია და ტეტრაეთილ ტყვია 7% A 0%         

29312000 ტრიბულტინის ნაერთები 7% A 0%         

29319011 N-(ფოსფონომეთილი) იმინოძმრის მჟავა 7% A 0%         

29319019 
ორგანული-არაორგანული ნაერთები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29319090 ორგანული-არაორგანული ნაერთები, nes 7% A 0%         

29321100 ტეტრაჰიდროფურანი 6% A 0%         

29321200 2-ფურალდეჰიდი (ფურფუროლი) 6% A 0%         

29321300 ფურფუროლისა და ტეტრაჰიდროფურფუროლის სპირტები 6% A 0%         

29321900 

ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული ფურანის 

რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი, 

nes 7% A 0%         

29322010 
კუმაროვი, მეთილკუმაროვები და ეთილკუმაროვები 

(კუმაროვის მჟავა) 7% A 0%         

29322090 ლაქტონები, nes 7% A 0%         

29329100 იზოსაფროლი 7% A 0%         

29329200 1-(1,3-ბენზოდიოქსოლი-5-yl)-პროპანი -2-one 7% A 0%         

29329300 პიპერონალი 7% A 0%         

29329400 საფროლი 7% A 0%         

29329500 ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (ყველა იზომერი) 7% A 0%         

29329910 ფურანპენოლი 4% A 0%         

29329920 ბიფენდანტი 7% A 0%         

29329930 ართემეტერი 7% A 0%         

29329990 

ჰეტეროციკლური ნივთიერებები მხოლოდ ჰეტერო-ატომის 

ჟანგბადთან ერთად (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29331100 ფენაზონი (ანტიპირინი) და მისი წარმოებულები 7% A 0%         

29331920 ანალგინი 6% A 0%         

29331990 

ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული 

პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან 

არაჰიდრირებული) შემცველი, nes 7% A 0%         

29332100 ჰიდანთოინი და მისი წარმოებულები 7% A 0%         

29332900 

ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული 

იმიდაზოლური რგოლის (ჰიდრირებული ან 

არაჰიდრირებული) შემცველი, nes 7% A 0%         



29333100 პირიდინი და მისი მარილები 6% A 0%         

29333210 პიპერიდინი 4% A 0%         

29333220 პიპერიდინის მარილები 7% A 0%         

29333300 

ალფენტანილი (INN), ანილერიდინი (INN), ბეზიტრამიდი 

(INN), ბრომაზეპამი (INN), დიფენოქსინი (INN), 

დიფენოქსიდატი (INN), დიპიპანონი (INN), ფენტანილი 

(INN), კეტობემიდონი (INN), მეტილფენიდატი (INN), 

პენტაზოცინი (INN), პეტიდინი (INN), პეტიდინ (INN) — 

შუალედური პროდუქტი A 7% A 0%         

29333910 ბენზილიკის მჟავა-3-quinuclidinate 7% A 0%         

29333920 Quinuclidinate-3-ol 7% A 0%         

29333990 

ნაერთები სტრუქტურაში არა გამომდნარი პირიდინის 

რგოლური სისტემის (ჰიდრირებული ან 

არაჰიდრირებული), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

29334100 ლევორფანოლი (INN) და მისი მარილები 7% A 0%         

29334900 

ნაერთები, სტრუქტურაში ქინოლინის ან იზოქინოლინის 

რგოლური სისტემის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) 

შემცველი, შემდგომი კონდენსაციის გარეშე, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

29335200 მალონილშარდოვანა (ბარბიტურმჟავა) და მისი მარილები 7% A 0%         

29335300 

ალობარბიტალი (INN), ამობარბიტალი (INN), ბარბიტალი 

(INN), ბუტალბიტალი (INN), ბუტობარბიტალი, 

ციკლობარბიტალი (INN), მეტილფენობარბიტალი (INN), 

პენტობარბიტალი (INN), ფენობარბიტალი (INN), 

სეკბუტაბარბიტალი (INN), სეკობარბიტალი (INN) და 

ვინილბიტალი (INN); ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29335400 
მალონილშარდოვანას დანარჩენი წარმოებები, მათი 

მარილები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29335500 
ლოპრაზოლამი (INN), მეკლოკვალონი (INN), მეტაკვალონი 

(INN) და ზიპეპროლი (INN); ამ ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29335910 ციტოზინი 7% A 0%         

29335920 ციპროფლოქსაცინი 7% A 0%         

29335990 

ნაერთები, სტრუქტურაში პირიმიდინული რგოლის 

(ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) ან პიპერაზინული 

რგოლის შემცველი:, nes 7% A 0%         

29336100 მელამინი 7% A 0%         

29336910 ციანურის ქლორიდი 6% A 0%         

29336921 დიბრომოქრისანთემის მჟავა 7% A 0%         

29336922 ტრიქლოროისოცანურატის მჟავა 7% A 0%         

29336929 დანარჩენი ქლოროისოცინურატები 7% A 0%         

29336990 

ნაერთები სტრუქტურაში არა გამომდნარი ტრიაზინის 

რგოლური სისტემის (ჰიდრირებული ან 

არაჰიდრირებული), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

29337100 
6-ჰექსანოლაქტამი (ეპსილონ-კაპროლაქტამი)Hexanolactam 

(epsilon-caprolactam) 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

29337200 ქლობაზამი(INN) და მეთიფრილონი(INN) 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

29337900 
ლაქტამური ანტიბიოტიკები (გარდა ეპსილონ-

კაპროლაკტამებისა) 9% A 0%         

29339100 

ალპრაზოლამი (INN), კამაზეპამი (INN), 

ქლორდააზეპოქსიდი (INN), კლონაზეპამი (INN), 

კრორაზეპატი (INN), დელორაზეპამი (INN), დიაზეპამი 

(INN), ესტაზოლამი (INN), ეთილოფლაზეპატი (INN), 

ფლუდიაზეპამი (INN), ფლუნიტრაზეპამი (INN), 7% A 0%         



ფლურაზეპამი (INN), გალაზეპამი (INN), ლორაზეპამი (INN) 

29339900 
აზოტის ჰეტეროციკლური ნაერთები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

29341000 
ნაერთები სტრუქტურაში არაკონდენსირებული თიაზოლის 

რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი 7% A 0%         

29342000 

ნაერთები სტრუქტურაში ბენზოთიაზოლის წრიული 

სისტემის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი, 

შემდგომი კონდენსაციის გარეშე 7% A 0%         

29343000 

ნაერთები, სტრუქტურაში ფენოთიაზინის წრიული 

სისტემის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი, 

შემდგომი კონდენსაციის გარეშე 7% A 0%         

29349100 

ამინორექსი (INN), ბროტიზოლამი (INN), კლოტიზეპამი 

(INN), კლოქსაზოლამი (INN), დექსტრომორამიდი (INN), 

გალოქსაზოლამი (INN), კეტაზოლამი (INN), მეზოკარბი 

(INN), ოქსაზოლამი (INN), პემოლინი (INN), 

ფენდიმეტრაზინი (INN), და სუფენტანილი (INN); ამ 

ნაერთების მარილები 7% A 0%         

29349910 სულთონები და სულთამები 7% A 0%         

29349920 ფურაზოლიდონი 6% A 0%         

29349930 ნუკლეინის მჟავები და მათი მარილები 7% A 0%         

29349940 ნევირაპინი, ეფავირენცი, რიტონავირი და მათი მარილები 7% A 0%         

29349950 კლავულანის მჟავა და მისი მარილები 7% A 0%         

29349960 

7-ფენილაცეტამიდი-3-(ქლორომეთილი)-3-ცეფემი-4-

კარბოქსილმჟავა პ-მეთოქსიბენზილის ეთერი、7-

ამინოცეფალოსპრიანიკ მჟავა,7-ამინოდეაკეტოქსიცეფანოიკ 

მჟავა 6% A 0%         

29349990 
ჰეტეროციკლური ნაერთები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 7% A 0%         

29350010 სულფადიაზინი 7% A 0%         

29350020 სულფადიმიდინი 7% A 0%         

29350030 სულფამეტოქსაზოლი 7% A 0%         

29350090 
სულფონამიდები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

29362100 A ვიტამინები და მათი წარმოებულები, შეურეველი 4% A 0%         

29362200 ვიტამინი B1 და მისი წარმოებულები, შეურეველი 4% A 0%         

29362300 ვიტამინი B2 და მისი წარმოებულები, შეურეველი 4% A 0%         

29362400 
მჟავა D– ან DL პანთოტენმჟავა (ვიტამინი B3 ან ვიტამინი 

B5), მისი წარმოებულები 4% A 0%         

29362500 ვიტამინი B6 და მისი წარმოებულები, შეურეველი 4% A 0%         

29362600 ვიტამინი B12 და მისი წარმოებულები, შეურეველი 4% A 0%         

29362700 ვიტამინი C და მისი წარმოებულები, შეურეველი 4% A 0%         

29362800 ვიტამინი E და მისი წარმოებულები, შეურეველი 4% A 0%         

29362900 დანარჩენი ვიტამინები და მათი წარმოებულები,  nes 4% A 0%         

29369000 
დანარჩენი ვიტამინები (ბუნებრივი კონცენტრატების 

ჩათვლით), nes 4% A 0%         

29371100 
სომოტოტროპინი, მისი წარმოებულები და სტრუქტურული 

ანალოგები 4% A 0%         

29371210 ადამიანის რეკომბინირებული ინსულინი 4% A 0%         

29371290 სხვა ინსულინი და მისი მარილები 4% A 0%         

29371900 

პოლიპეპტიდური ჰორმონები, ცილოვანი ჰორმონები და 

გლიკოპროტეინული ჰორმონები, მათი წარმოებულები და 

სტრუქტურული ანალოგები, nes 4% A 0%         



29372100 

კორიზონი, ჰიდროგორტიზონი, პრედნიზონი 

(დეჰიდროკორტიზონი) და პრედნიზოლონი 

(დეჰიდროჰიდროკორტიზონი) 4% A 0%         

29372210 დექსამეტაზონი 4% A 0%         

29372290 

თირკმელზედა კორტიკალური ჰორმონების 

ჰელოგენირებული წარმოებულები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 4% A 0%         

29372311 
ორსული ფაშატის (ჭაკი, ცხენი) კონიუგირებული 

ესტროგენები 4% A 0%         

29372319 სხვა ესტროგენები და პროგესტინები 4% A 0%         

29372390 ესტროგენები და პროგესტინები 4% A 0%         

29372900 
სტეროიდული ჰორმონები, მათი წარმოებულები და 

სტრუქტურული ანალოგები nes 4% A 0%         

29375000 
პროსტაგლანდინები, ტრომბოქსანები და ლეიკოტრიენები, 

მათი წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები 4% A 0%         

29379000 

ჰორმონები, ბუნებრივი ან სინთეზური; მათი 

წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები,  მათ 

შორის, მოდიფიცირებული პოლიპეპტიდების, 

გამოყენებული როგორც ძირითადი ჰორმონები 4% A 0%         

29381000 რუტოზიდი (რუტინი) და მისი წარმოებულები 7% A 0%         

29389010 
ზიდოვუდინი, ლამივუდინი, სტავუდინი, დიდანოზინი და 

მათი მარილები 7% A 0%         

29389090 

გლიკოზიდები ბუნებრივი ან სინთეზირებული, მათი 

მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა 

წარმოებულები, nes 7% A 0%         

29391100 

კონცენტრატები ხაშხაშის ჩალისაგან; ბუპრენორფინი (INN), 

კოდეინი, დიჰიდროკოდეინი (INN), ეთილმორფინი, 

ეტორფინი (INN), ჰეროინი, ჰიდროკოდონი (INN), 

ოქსიკოდონი (INN), ოქსიმორფონი (INN), ფოლკოდინი 

(INN), ტებაკონი (INN) და ტებაინი; ამ ნაერთების მარილები 4% A 0%         

29391900 
ოპიუმის ალკალოიდები და მათი წარმოებულები, ამ 

ნაერთების მარილები, nes 4% A 0%         

29392000 
ალკალოიდები, გამოყოფილი ქინაქინის ხის ქერქისგან, 

მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 4% A 0%         

29393000 კოფეინი და მისი მარილები 4% A 0%         

29394100 ეფედრინები და მათი მარილები 4% A 0%         

29394200 ფსევდოეფედრინი (INN) და მისი მარილები 4% A 0%         

29394300 დ-ნორფსევდოეფედრინი და მისი მარილები 4% A 0%         

29394400 ნორეფედრინი და მისი მარილები 4% A 0%         

29394900 სხვა ეფედრინები და მათი მარილები 4% A 0%         

29395100 ფენეტილინი და მისი მარილები 4% A 0%         

29395900 

თეოფილინი და ამინოფილინი (თეო-

ფილინეთილენდიამინი) და მათი წარმოებულები; ამ 

ნაერთების მარილები, nes 4% A 0%         

29396100 ერგომეტრინი (INN) და მისი მარილები 4% A 0%         

29396200 ერგოტამინი (INN) და მისი მარილები 4% A 0%         

29396300 ლიზერგინმჟავა და მისი მარილები 4% A 0%         

29396900 

ალკალოიდები ჭვავის მატიტელასი და მათი 

წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 4% A 0%         

29399110 კოკაინი და მისი მარილები 4% A 0%         

29399190 

კოკაინი, ეკგონინი, ლევომეტამფეტამინი, მეტამფეტამინი 

(INN), მეტამფეტამინის რაცემატი; მარილები, რთული 

ეთერები და მათი დანარჩენი წარმოებულები 4% A 0%         

29399910 ნიკოტინი და მისი მარილები 4% A 0%         



29399920 სტრიქნინი და მისი მარილები 4% A 0%         

29399990 

ბოსტნეულის აკლაკოდიები, ბუნებრივი ან 

სინთეზირებული, და მათი მარილები, მარტივი და რთული 

ეთერები და მატი წარმოებები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 4% A 0%         

29400010 

ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, 

მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას გარდა; შაქრების 

მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების 

რთული ეთერები მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 

სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისა 6% C           

29400090 

ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, 

მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას გარდა; შაქრების 

მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების 

რთული ეთერები მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 

სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისა 6% C           

29411011 ამპიცილინი 6% A 0%         

29411012 ამპიცილინის ტრიჰიდრატი 6% A 0%         

29411019 
ამპიცილინის მარილები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 6% A 0%         

29411091 ამოქსიცილინი 4% A 0%         

29411092 ამოქსიცილინ ტრიჰიდრატი 4% A 0%         

29411093 6- ამინოპენიცილანიკის მჟავა 4% A 0%         

29411094 პენიცილინი V 4% A 0%         

29411095  სულფობენზოპენიცილინები 4% A 0%         

29411096 კლოქსაცილინი 4% A 0%         

29411099 

დანარცენი პენიცილინები და მათ წარმოებულები, 

პენიცილნმჟავას სტრუქტურის მქონე; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29412000 
სტრეპტომიცინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29413011 ტეტრაციკლინები 4% A 0%         

29413012 ტეტრაციკლინები მარილები 4% A 0%         

29413020 
ტეტრაციკლინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29414000 
ქლორამფენიკოლი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29415000 
ერიტრომიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29419010 
გენტამიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29419020 
კანამიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები  4% A 0%         

29419030 
რიფამპიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29419040 
ლინკომიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები 4% A 0%         

29419052 ცეფალექსინი და მისი მარილები 6% A 0%         

29419053 ცეფაზოლინი და მისი მარილები 6% A 0%         

29419054 ცეფრადინი და მისი მარილები  6% A 0%         

29419055 ცეფტრიაქსონი და მისი მარილები 6% A 0%         

29419056 ცეფოპერაზონი და მისი მარილები  6% A 0%         

29419057 ცეფოტაქსიმი და მისი მარილები  6% A 0%         

29419058 ცეფაკლორი და მისი მარილები  6% A 0%         

29419059 
ცეფამიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები  6% A 0%         



29419060 
მიდეცამიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების 

მარილები  6% A 0%         

29419070 
აცეტილ სპირამიცინი და მისი წარმოებულები; ამ 

ნაერთების მარილები 4% A 0%         

29419090 
ანტიბიოტიკები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 6% A 0%         

29420000 
ორგანული ნაერთები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 7% A 0%         

30012000 
ჯირკვლების ან სხვა ორგანოების ან მათი სეკრეტების 

ექსტრაქტები 3% A 0%         

30019010 ჰეპარინი და მისი მარილები 3% A 0%         

30019090 

ადამიანური ან ცხოველური წარმოშობის ნივთიერებები, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისთვის (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 3% A 0%         

30021000 

შრატები, სისხლის სხვა ფრაქციები და იმუნოლოგიური 

პროდუქტები, მოდიფიცირებული ან მიღებული 

ბიოტექნოლოგიური გზით 3% A 0%         

30022000 ვაქცინები ადამიანებისათვის 3% A 0%         

30023000 ვაქცინები ვეტერინარული 3% A 0%         

30029010 საქსიტოქსინი 3% A 0%         

30029020 რიციტოქსინი 3% A 0%         

30029030 ბაქტერიები და ვირუსები  3% A 0%         

30029040 გენეტიკური მასალა და გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი 3% A 0%         

30029090 

სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა, მომზადებული 

თერაპიული, პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური 

მიზნებით გამოსაყენებლად; ტოქსინები, 

მიკროორგანიზმების კულტურები (საფუარების გარდა) და 

ანალოგიური პროდუქტები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი)  3% A 0%         

30031011 

სამკურნალო საშუალებები ამპიცილინის შემადგენლობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათის 6% A 0%         

30031012 

სამკურნალო საშუალებები ამოქსიცილინის 

შემადგენლობით, შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის 

ნარევისგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათის 6% A 0%         

30031013 

სამკურნალო საშუალებები პენიცილინი V-ის 

შემცველობით, შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის 

ნარევისგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30031019 

სამკურნალო საშუალებები პენიცილინების წარმოებულების 

შემცველობით (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) , შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის 

ნარევისგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         



30031090 

სამკურნალო საშუალებები სტრეპტომიცინების ან მათი 

წარმოებულების შემცველობით (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) , შედგენილი ორი ან მეტი 

კომპონენტის ნარევისგან, თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ 

დაუფასოებელი დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათის 6% A 0%         

30032011 

სამკურნალო საშუალებები ცეფოტაქსიმის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30032012 

სამკურნალო საშუალებები ცეფტაზიდიმის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30032013 

სამკურნალო საშუალებები ცეფოქსიტინის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30032014 

სამკურნალო საშუალებები ცეფტეზოლის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30032015 

სამკურნალო საშუალებები ცეფაკლორის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30032016 

სამკურნალო საშუალებები ცეფუროქსიმის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30032017 

სამკურნალო საშუალებები ცეფტრიაქსონის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         

30032018 

სამკურნალო საშუალებები ცეფოპერაზონის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდავისათვის 6% A 0%         



30032019 

სამკურნალო საშუალებები დანარჩენი/სხვა ცეფამიცინის 

შემცველობით, შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის 

ნარევისაგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30032090 

სამკურნალო საშუალებები დანარჩენი/სხვა 

ანტიბიოტიკების შემცველობით, შედგენილი ორი ან მეტი 

კომპონენტის ნარევისაგან, თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ 

დაუფასოებელი დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30033100 

სამკურნალო საშუალებები ინსულინის მაგრამ არა 

ანტიბიოტიკის შემცველობით, შედგენილი ორი ან მეტი 

კომპონენტის ნარევისაგან, თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ 

დაუფასოებელი დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 5% A 0%         

30033900 

სამკურნალო საშუალებები ჰორმონების (ინსულინის გარდა) 

ან 29.37 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი ნაერთების 

შემცველობით, მაგრამ ანტიბიოტიკების შემცველობის 

გარეშე, შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისგან, 

ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული სამკურნალო 

ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30034010 

სამკურნალო საშუალებები ქინაქინის ან მისი მარილების 

შემცველობით, მაგრამ ანტიბიოტიკის შემცველობის გარეშე 

ან 29.37 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი ნაერთების 

შემცველობის გარეშე, შედგენილი ორი ან მეტი 

კომპონენტის ნარევისაგან, ოღონდ დაუფასოებელი 

დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით ან 

საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 5% A 0%         

30034090 

სამკურნალო საშუალებები ალკალოდიების ან მათი 

წარმოებულების შემცველობით, მაგრამ ანტიბიოტიკებისა 

და 29.37 სასქონლო პოზიციის დანარჩენი ნაერთების 

შემცველობის გარეშე, შედგენილი ორი ან მეტი 

კომპონენტის ნარევისაგან, ოღონდ დაუფასოებელი 

დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით ან 

საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 5% A 0%         

30039010 

სამკურნალო საშუალებები სულფადიმინის შემცველობით, 

შედგენილი ორი ან მეტი კომპონენტის ნარევისაგან, 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის  6% A 0%         

30039020 არტემიზინინების და მისი წარმოებულების შემცველობის 5% A 0%         

30039090 

სამკურნალო საშუალებები, (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) , შედგენილი ორი ან მეტი 

კომპონენტის ნარევისაგან, თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, 

დაუფასოებელი დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათის 5% A 0%         

30041011 

სამკურნალო საშუალებები ამპიცილინის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის 

გამოსაყენებლად, დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 6% A 0%         



გაყიდვისათვის 

30041012 

სამკურნალო საშუალებები ამოქსიცილინის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნით 

გამოსაყენებლად, დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30041013 

სამკურნალო საშუალებები პენიცილინი V-ის 

შემცველობით, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებით გამოყენებისათის, ოღონდ დაფასოებული 

დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით ან 

საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30041019 

სამკურნალო საშუალებები პენიცილინის შემცველობით, 

(სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) , 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30041090 

სამკურნალო საშუალებები პენიცილინების ან მათი 

წარმოებულების შემცველობით, (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) , ან სტრეპტომიცინებისა 

და მათი წარმოებულების შემცველობით, შედგენილი 

შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ 

დაფასოებული დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042011 

სამკურნალო საშუალებები ცეფოტაქსიმის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042012 

სამკურნალო საშუალებები ცეფტაზიდიმის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042013 

სამკურნალო საშუალებები ცეფოქსიტინის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042014 

სამკურნალო საშუალებები ცეფტეზოლის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         



30042015 

სამკურნალო საშუალებები ცეფაკლორის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042016 

სამკურნალო საშუალებები ცეფუროქსიმის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042017 

სამკურნალო საშუალებები ცეფტრიაქსონიის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042018 

სამკურნალო საშუალებები ცეფოპერაზონის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის 6% A 0%         

30042019 

სამკურნალო საშუალებები ცეფამიცინის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდოქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებშ საცალო 

გაყიდვისათვის (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 6% A 0%         

30042090 

სამკურნალო საშუალებები დანარჩენი/სხვა 

ანტიბიოტიკების შემცველობით, შედგენილი შერეული ან 

შეურეველი პროდოქტებისაგან თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ 

დაფასოებული დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

30043110 

სამკურნალო საშუალებები  ადამიანის რეკომბინირებული 

ინსლუინის შემცველობით, შედგენილი შერეული ან 

შეურეველი პროდუქტებისაგან თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ 

დაფასოებული დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 5% A 0%         

30043190 

სამკურნალო საშუალებები დანარჩენი ინსულინის 

შემცველობით, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ დაფასოებული 

დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით ან 

საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 5% A 0%         

30043200 

სამკურნალო საშუალებები თირკმელზედა კორტიკალური 

ჰორმონების შემცველობით, შედგენილი შერეული ან 

შეურეველი პროდუქტებისაგან თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად, ოღონდ 

დაფასოებული დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 5% A 0%         



30043900 

სამკურნალო საშუალებები დანარჩენი ჰორმონების 

შემცველობით, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებით გამოყენებისათვის, ოღონდ დაფასოებული 

დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით ან 

საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი)  5% A 0%         

30044010 

სამკურნალო საშუალებები ქინაქინის ან მისი მარილების 

შემცველობით, მაგრამ ანტიბიოტიკებისა და 29.37 

სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი ნაერთების შემცველობის 

გარეშე, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებით გამოყენებისათვის, ოღონდ დაფასოებული 

დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით ან 

საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 5% A 0%         

30044090 

სამკურნალო საშუალებები ალკალოიდების ან მათი 

წარმოებულების შემცველობით, მაგრამ ჰორმონების, 

ანტიბიოტიკებისა და 29.38 სასაქონლო პოზიციის 

დანარჩენი ნაერთების შემცველობის გარეშე, შედგენილი 

შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან, ოღონდ 

დაფასოებული დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 5% A 0%         

30045000 

სხვა სამკურნალო საშუალებები ვიტამინების ან 29.36 

სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდუტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის, ოღონდ 

დაფასოებული დოზირებული სამკურნალო ფორმების 

სახით ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათის  6% A 0%         

30049010 

სამკურნალო საშუალებები სულფადიმინის შემცველობით, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოყენებისათვის, ოღონდ დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი)  6% A 0%         

30049020 

სამკურნალო საშუალებები ბიფენილ დიკარბოქსილატი 

შემცველობით, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებისათვის, დაფასოებული დოზირებული 

სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 4% A 0%         

30049051 

ჩინური სამკურნალო ლიქიორი და ღვინო, შედგენილი 

შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან, თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოყენებისათის, ოღნდ 

დაფასოებული დოზირებულ ფორმებში ან საფუთავებში 

საცალო გაყიდვისათვის 3% A 0%         

30049052 

პიენ ცი ჰუანი, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებით გამოყენებისათვის, დაფასოებული დოზირებულ 

ფორმებში ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 3% A 0%         

30049053 

ბაი იაო, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებით გამოყენებისათვის, დაფასოებული დოზირებულ 

ფორმებში ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 3% A 0%         



30049054 

მალამო, შედგენილი შერეული ან შეურეველი 

პროდუქტებისაგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური 

მიზნებით გამოყენებისათვის, დაფასოებული დოზირებულ 

ფორმებში ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის 3% A 0%         

30049055 ანგონგ ნიუჰუანგ ვანი 3% A 0%         

30049059 

ჩინური წარმოების სამკურნალო საშუალებები, შედგენილი 

შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან, თერაპიული ან 

პროფილაქტიკური მიზნებით გამოყენებისათვის, 

დაფასოებული დოზირებულ ფორმებში ან საფუთავებში 

საცალო გაყიდვისათვის (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 3% A 0%         

30049060 არტემიზინინების და მისი წარმოებულების შემცველობის 4% A 0%         

30049090 

სამკურნალო პროდუქცია თერაპიული, პროფილაქტიკური 

ან დიაგნოსტიკური მიზნებით გამოყენებისთვის, 

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან 

თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით 

გამოყენებისათვის, დაფასოებული დოზირებული ფორმით 

ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 4% A 0%         

30051010 

წებოვანი პლასტირი (ბათქაში) გაჟღენთილი ან დაფარული 

ფარმაცევტული ნივთიერებებით ან დაფასოებული 

საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის სამედიცინო, 

ქირურგიული, სტომატოლოგიური და ვეტერინარული 

მიზნებისათვის 5% A 0%         

30051090 

დანარჩენი მოსაპირკეთებელი ნივთები და სხვა წებოვანი 

ზედაპირის მქონე ნივთები, ფარმაცევტული 

ნივთიერებებით გაჟღენთილი ან დაფარული, ან 

დაფასოებული საფუთავებში საცალო გაყიდვებისათვის 

სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან 

ვეტერინარული მიზნებისათვის 5% A 0%         

30059010 

გიგორსკოპური ბამბა, ბანდაჟი (დამჭერი, სახვევი), 

დოლბანდები, გაჟღენთილი ან დაფარული ფარმაცევტული 

ნივთიერებებით ან შეფუთული საფუთავებში საცალო 

გაყიდვებისათის სამედიცინო, ქირურგიული, 

სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული მიზნებით 

გამოყენებისათვის 5% A 0%         

30059090 

სამედიცინო დანიშნულების ბამბა და ანალოგიური ნაწარმი, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

გაჟღენთილი ან დაფარული ფარმაცევტული 

ნივთიერებებით ან დაფასოებული საფუთავებში საცალო 

გაყიდვისათვის სამედიცინო, ქირურგიული, 

სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული მიზნებით 

გამოყენებისათვის 5% A 0%         

30061000 

ქირურგიული სტერილური კეტგუტი, ანალოგიური 

სტერილური მასალები ნაკერების დასადებად და 

სტერილური ადჰეზიური ქსოვილები ჭრილობების 

ქირურგიული დახურვისთვის; სტერილური ლამინარია და 

სტერილური ტამპონები ლამინარიისაგან; სტერილური 

აბსორბციული ქირურგიული ან სტომატოლოგიური 

სისხლის შემაჩერებელი საშუალებები (ჰემოსტატიკები) 5% A 0%         

30062000 რეაგენტები სისხლის ჯგუფის დასადგენად 3% A 0%         

30063000 

კონტრასტული პრეპარატები რენტგენოგრაფიული 

გამოკვლევებისათვის; დიაგნოსტიკური რეაგენტები, 

განკუთვნილი ავადმყოფის ორგანიზმში შესაყვანად 4% A 0%         

30064000 
კბილის ცემენტები და კბილების დასაპლომი დანარჩენი 

მასალები, ცემენტები ძვლის რეკონსტრუირებისათვის 5% A 0%         



30065000 
სანიტარული ჩანთები და ნაკრებები პირველი დახმარების 

გასაწევად 5% A 0%         

30066010 
ჰორმონებზე დამზადებული კონტრაცეპტული 

საშუალებები 0% A 0%         

30066090 სხვა ქიმიური კონტრაცეპტული საშუალებები 0% A 0%         

30067000 

პრეპარატები გელის სახით, მედიცინაში ან ვეტერინარიში 

გამოსაყენებელი ტანის ნაწილების წასასმელად 

ქირურგიული ოპერაციებისა ან ფიზიკური გამოკვლევების 

პროცესში ან დამაკავშირებელი აგენტების სახით ტანსა და 

სამედიცინო ინსტრუმენტებს შორის 7% A 0%         

30069100 
მოწყობილებები, იდენტიფიცირებული, როგორც 

მოწყობილობები განკუთვნილი სტომური მოხმარებისათვის 10% A 0%         

30069200 მოხმარებისათვის უვარგისი ფარმაცევტული საშუალებები 5% A 0%         

31010011 ქიმიურად დაუმუშავებელი სასუქი 3% A 0%         

31010019 
ცხოველური ან მცენარეული წამოშობის სასუქები, 

ქიმიურად დაუმუშავებელი 7% A 0%         

31010090 

სასუქები მიღებული მცენარეული ან ცხოველური 

წარმოშობის პროდუქტების შერევით ან ქიმიური 

დამუშვებით  4% A 0%         

31021000 შარდოვანა, მათ შორის წყალხსნარში 50% C           

31022100 ამონიუმის სულფატი 4% A 0%         

31022900 
ამონიუმის სულფატისა და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი 

მარილები და ნარევები 4% A 0%         

31023000 ამონიუმის ნიტრატი, მათ შორის წყალხსნარში 4% A 0%         

31024000 

ამონიუმის ნიტრატის ნარევები კალციუმის კარბონატთან ან 

სხვა არაორგანულ ნივთიერებებთან, რომლებიც არ 

წარმოადგენენ სასუქებს 4% A 0%         

31025000 ნატრიუმის ნიტრატი 4% A 0%         

31026000 
კალციუმის ნიტრატისა და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი 

მარილები და ნარევები 4% A 0%         

31028000 
– შარდოვანას და ამონიუმის ნიტრატის ნარევები 

წყალხსნარში ან ამონიუმის ხსნარში 4% B 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 

31029010 კალიუმის ციანიდი 4% A 0%         

31029090 

სხვა მინერალური და ქიმიური სასუქები, აზოტოვანი, მათ 

შორის ისეთი ნარევები, რომლებიც არ შედის წინა 

სუბპოზიციებში 4% A 0%         

31031010 სამმაგი სუპერფოსფატი 4% A 0%         

31031090 დანარჩენი სუპერფოსფატი 4% A 0%         

31039000 
სასუქები მინერალური ან ქიმიური, ფოსფატის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  4% B 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 

31042020 
სასუქები მინერალური ან ქიმიური, კალიუმიანი, კალიუმის 

ქლორიდი, სუფთა სახით 3% A 0%         

31042090 
– კალიუმის ქლორიდი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  3% A 0%         

31043000 – კალიუმის სულფატი 3% A 0%         

31049010 
კარნალიტი, სილვინი და სხვა კალიუმის დაუმუშავებელი 

მარილები 3% A 0%         

31049090 

მინერალური და ქიმიური სასუქები, კალიუმი, გარდა 

კალიუმის ქლორიდისა და კალიუმის სულფატისა და სხვა 

კალიუმის დაუმუშავებელი მარილები 3% C           

31051000 
 31 ჯგუფის საქონელი აბებად ან ანალოგიურ ფორმებში ან 

საფუთავებში ბრუტო-მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა 4% A 0%         

31052000 

მინერალური ან ქიმიური სასუქები, სამი მკვებავი 

ელემენტის: აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის 

შემცველობით 50% C           



31053000 დიამონიუმის წყალბადფოსფატი (დიამონიუმის ფოსფატი) 50% C           

31054000 

ამონიუმის დიწყალბადფოსფატი (მონოამონიუმის 

ფოსფატი) და მისი ნარევები ამონიუმის 

წყალბადფოსფატთან (დიამონიუმის ფოსფატთან) 4% A 0%         

31055100 
მინერალური ან ქიმიური სასუქები ნიტრატებისა და 

ფოსფატების შემცველობით 4% B 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 

31055900 

მინერალური ან ქიმიური სასუქები დანარჩენი, ორი 

მკვებავი ელემენტის – აზოტისა და ფოსფორის 

შემცველობით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  4% B 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 

31056000 

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, ფოსფორისა და 

კალიუმის შემცველობით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი  4% B 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 

31059000 
მინერალური ან ქიმიური სასუქები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  4% B 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 

32011000 კვებრახოს ექსტრაქტი 5% A 0%         

32012000 აკაციის ექსტრაქტი 7% A 0%         

32019010 
მცენარეული წარმოშობის ტანინის ექსტრაქტი,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

32019090 

ტანინები და მათი მარილები, ეთერები და რთული 

ეთერები, სხვა წარმოებულები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   7% A 0%         

32021000 სინთეზური ორგანული სათრიმლავი ნივთიერებები 7% A 0%         

32029000 

არაორგანული სათრიმლავი ნივთიერებები; პრეპარატები 

თრიმვლისათვის, ბუნებრივი სათრიმლავი ნივთერებების 

შემცველობით ან მათ გარეშე; ფერმენტული პრეპარატები 

წინასწარი თრიმვლისათვის 7% A 0%         

32030011 

ორგანული საღებარი ნივთიერებები  და პრეპარატები 

დამზადებული მათ ფუძეზე განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის 7% A 0%         

32030019 

საღებარი ნივთიერებები მცენარეული წარმოშობის და 

პრეპარატები, დამზადებული მცენარეული  წარმოშობის 

საღებარი ნივთიერებების ფუძეზე, მათ შორის საღებარი 

ექსტრაქი განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი; პრეპარატები, დამზადებული მცენარეული  

წარმოშობის საღებარი ნივთიერებების ფუძეზე 

მითითებული 32-ე ჯგუფის 3 შენიშვნაში 7% A 0%         

32030020 

საღებარი ნივთიერებები ცხოველური წარმოშობის და 

პრეპარატები, დამზადებული ცხოველური წარმოშობის 

საღებარი ნივთიერებების ფუძეზე, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის, საღებარი 

ექსტრაქტების ჩათვლით, ცხოველური ნახშირის გარდა, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; 

პრეპარატები, დამზადებული ცხოველური  წარმოშობის 

საღებარი ნივთიერებების ფუძეზე მითითებული 32-ე 

ჯგუფის 3 შენიშვნაში 7% A 0%         

32041100 

დისპერსიული საღებარები და პრეპარატები, 

დამზადებული მათ ფუძეზე, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის 7% A 0%         

32041200 

საღებარები მჟავური, წინასწარ ლითონიზებული ან 

არალითონიზებული და პრეპარატები დამზადებული მათ 

ფუძეზე,  განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის; ფერსაჭერი საღებარები და პრეპარატები, 

დამზადებული მათ ფუძეზე, განსაზღვრული ან 7% A 0%         



განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის  

32041300 

ძირითადი საღებარები და პრეპარატები, დამზადებული 

მათ ფუძეზე, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის  7% A 0%         

32041400 

უშუალო საღებარები და პრეპარატები, დამზადებული მათ 

ფუძეზე, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის  7% A 0%         

32041510 

სინთეზური საღებარი (საღებარის შემცირება), 

განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის  7% A 0%         

32041590 

კუბური საღებარები (მათ შორის გამოსაყენებელი 

პიგმენტების სახით) და პრეპარატები, დამზადებული მათ 

ფუძეზე, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის, სინთეზური საღებარის გარდა 7% A 0%         

32041600 

საღებარები ქიმიურად აქტიური და პრეპარატები, 

დამზადებული მათ ფუძეზე, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის  7% A 0%         

32041700 

პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული მათ ფუძეზე, 

განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის 7% A 0%         

32041911 

შავი სულფატი და მის ფუძეზე დამზადებული 

პრეპარატები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის 7% A 0%         

32041919 

გოგირდისგან დამზადებული საღებავი და პრეპარატები, 

დამზადებული მის ფუძეზე, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის  7% A 0%         

32041990 

სინთეზური საღებარი ნივთიერებები (მათ შორის 3204 11 — 

3204 19 სუბპოზიციების ორი ან მეტი საღებარი 

ნივთიერების ნარევები), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

32042000 

ორგანული პროდუქტები სინთეზური, გამოსაყენებელი 

ოპტიკური სათეთრებლების სახით, განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის 7% A 0%         

32049010 

ორგანული საღებარი ნივთიერებები სინთეზური, 

განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის; პრეპარატები, დამზადებული მოცემული 

ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული სინთეზური 

ორგანული საღებარი ნივთიერებების ფუძეზე; სინთეზური 

ორგანული პროდუქტები ოპტიკური სათეთრებელი ან 

ლუმინოფორების სახით გამოსაყენებელი, განსაზღვრული 

და განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: დანარჩენი, 

ბიოლოგიური წარმოშობის საღებარი და ღებვის 

ინდიკატორი, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის 7% A 0%         

32049090 

ორგანული პროდუქტები სინთეზური, გამოსაყენებელი 

ლუმიფორების სახით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის 7% A 0%         

32050000 
ფერადი ლაქები; პრეპარატები ფერადი ლაქების ფუძეზე, 

მითითებული 32 ჯგუფის მე-3 შენიშვნაში 7% A 0%         

32061110 თეთრი ტიტანი 7% A 0%         

32061190 
პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ტიტანის 

დიოქსიდის ფუძეზე, ტიტანის დიოქსიდის შემცველობით 7% A 0%         



80 მას.% ან მეტი მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით, გარდა 

თეთრი ტიტანისა 

32061900 

პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ტიტანის 

დიოქსიდის ფუძეზე, 80 მას. % ნაკლები ტიტანის 

დიოქსიდის შემცველობით მშრალ მასაზე 

გადაანგარიშებით,  10% A 0%         

32062000 
პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის 

ნაერთების ფუძეზე 7% A 0%         

32064100 
ულტრამარინი და პრეპარატები, დამზადებული მის 

ფუძეზე 7% A 0%         

32064210 ლითოფონი  7% A 0%         

32064290 
პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული თუთიის 

სულფიდის ფუძეზე 7% A 0%         

32064911 
პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ბისმუტის 

ოთხქლოროვანი ვანადიუმის ფუძეზე  7% A 0%         

32064919 

საღებარი ნივთიერებები დანარჩენი; პრეპარატები, 

მითითებული მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში, 

განსხვავებული 3203, 3204 ან 3205 სასაქონლო პოზიციებში 

მითითებული პრეპარატებისაგან 7% A 0%         

32064990 

საღებარი ნივთიერებები დანარჩენი; პრეპარატები, 

მითითებული მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში, 

განსხვავებული 3203, 3204 ან 3205 სასაქონლო პოზიციებში 

მითითებული პრეპარატებისაგან 7% A 0%         

32065000 

არაორგანული პროდუქტები, ლუმინოფორების სახით 

გამოსაყენებელი, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი 

ქიმიური შედგენილობის 7% A 0%         

32071000 

მზა პიგმენტები, მინის ჩამხშობები, მზა საღებავები და 

ანალოგიური პრეპარატები კერამიკის, მინანქრისა ან მინის 

წარმოების დროს გამოსაყენებელი 5% A 0%         

32072000 

მინისებრი ემალები და ჭიქურები, წარნაქები (შლიკერები) 

და ანალოგიური პრეპარატები კერამიკის, მინანქრისა ან 

მინის წარმოების დროს გამოსაყენებელი 5% A 0%         

32073000 

თხევადი საპრიალებლები და ანალოგიური პრეპარატები, 

კერამიკის, მინანქრისა ან მინის წარმოების დროს 

გამოსაყენებელი 5% A 0%         

32074000 
მინისებური ფრიტა და სხვა მინა ფხვნილების, 

გრანულებისა ან ფანტელების სახით 5% A 0%         

32081000 
საღებავები და ლაქები პოლიესტერის ფუძეზე, 

დისპერგირებული ან უწყლო გარემოში გახსნილი 10% A 0%         

32082010 
საღებავები და ლაქები აკრილის პოლიმერების ფუძეზე, 

დისპერგირებული ან უწყლო გარემოში გახსნილი 10% A 0%         

32082020 
საღებავები და ლაქები ვინილის პოლიმერების ფუძეზე, 

დისპერგირებული ან უწყლო გარემოში გახსნილი 10% A 0%         

32089010 
საღებავები და ლაქები პოლიურეთანის ფუძეზე, 

დისპერგირებული ან უწყლო გარემოში გახსნილი 10% A 0%         

32089090 

საღებავები და ლაქები, დისპერგირებული ან უწყლო 

გარემოში გახსნილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი   10% A 0%         

32091000 
საღებავები და ლაქები, აკრილის ან ვინილის პოლიმერების 

ფუძეზე, დისპერგირებული ან უწყლო გარემოში გახსნილი 10% A 0%         

32099010 საღებავები და ლაქები, ეპოქსიდის ფისების ფუძეზე 10% A 0%         

32099020 საღებავები და ლაქები, ფტორპოლიმერის ფუძეზე 10% A 0%         

32099090 სხვა საღებავები და ლაქები 10% A 0%         

32100000 
საღებავები და ლაქები დანარჩენი (ემალების, 

პოლიტურებისა და წებოვანი საღებავების ჩათვლით), სხვა 10% A 0%         



ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მზა წყლიანი 

პიგმენტები ტყავების გამოსაყვანად 

32110000 მზა სიკატივები 10% A 0%         

32121000 კილიტა სატვიფრი 15% A 0%         

32129000 

პიგმენტები უწყლო გარემოში დისპერგირებული, თხევადი 

ან პასტისებური, საღებავების წარმოებაში გამოსაყენებელი; 

საღებარები და სხვა საღებარი ნივთიერებები, საცალო 

ვაჭრობისათვის დაფასოებული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

32131000 
სამხატვრო საღებავები, მხატვრების, სტუდენტების მიერ ან 

აბრების გასაფორმებლად გამოსაყენებელი 10% A 0%         

32139000 

საღებავები, ელფერის შემცვლელები და მსგავსი, 

მხატვრების, სტუდენტების მიერ ან აბრების 

გასაფორმებლად გამოსაყენებელი აბებში, ტუბებში, 

ქილებში, ფლაკონებში, თაბახებში ან ანალოგიურ 

შეფუთვაში, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

32141010 
ინკაპსულირებული მასალები ნახევარგამტარული 

ხელსაწყოსთვის  9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

32141090 

 საგოზავები მინისაა და საბაღე, ფისოვანი ცემენტები, 

შემავსებელი შედგენილობები და სხვა მასტიკები, სამღებრო 

ფითხები 9% A 0%         

32149000 

არაცეცხლგამძლე შედგენილობები ფასადების 

ზედაპირების, შენობების შიდა კედლების, იატაკების, 

ჭერების მოსამზადებლად ან ანალოგიური 9% A 0%         

32151100 
საღებავი სასტამბო შავი, კონცენტრირებული ან 

არაკონცენტრირებული 7% A 0%         

32151900 
საღებავი სასტამბო, კონცენტრირებული ან 

არაკონცენტრირებული (გარდა შავისა) 7% A 0%         

32159010 
მელანი საწერად ან სახატავად, კონცენტრირებული ან 

არაკონცენტრირებული 7% A 0%         

32159020 წყალზე დამზადებული არამყარი მელანი 10% A 0%         

32159090 
მელანი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

კონცენტრირებული ან არაკონცენტრირებული 10% A 0%         

33011200 
ეთერზეთები ფორთოხლის (კონკრეტებისა და 

აბსოლუტების ჩათვლით) 20% B 16.0% 12.0% 8.0% 4.0% 0% 

33011300 
ეთერზეთები ლიმონის (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით) 20% A 0%         

33011910 
ეთერზეთები ლაიმის (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით) 20% A 0%         

33011990 
ეთერზეთები ციტრუსების გარდა ფორთოხლის, ლიმონის 

და ლაიმისა (კონკრეტებისა და აბსოლუტების ჩათვლით) 20% A 0%         

33012400 
ეთერზეთები ბაღის პიტნის (კონკრეტებისა და 

აბსოლუტების ჩათვლით) 20% A 0%         

33012500 
ეთერზეთები პიტნის (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით),  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

33012910 
ეთერზეთები ქაფურის (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით) 20% A 0%         

33012920 
ეთერზეთები ციტრონელასი (კონკრეტებისა და 

აბსოლუტების ჩათვლით) 15% A 0%         

33012930 
ეთერზეთები ანისულის (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით) 20% A 0%         

33012940 
ეთერზეთები კასიის (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით) 20% A 0%         

33012950 
ეთერზეთები ქუბაბასი (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით) 20% A 0%         



33012960 
ეთერზეთები ევკალიპტის (კონკრეტებისა და აბსოლუტების 

ჩათვლით) 20% A 0%         

33012991 
ეთერზეთები ნემსიწვერასი (კონკრეტებისა და 

აბსოლუტების ჩათვლით) 20% A 0%         

33012999 
ეთერზეთები  ციტრუსების ნაყოფების ეთერზეთების გარდა 

(კონკრეტებისა და აბსოლუტების ჩათვლით) 15% A 0%         

33013010 ირისის ბალზამი 20% A 0%         

33013090 
რეზინოიდები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 20% A 0%         

33019010 ექსტრაგირებული ეთერზეთები 20% A 0%         

33019020 
ციტრუსების ნაყოფების ეთერზეთების დეტერპენიზაციის 

ტერპენული თანამდევი პროდუქტები 20% A 0%         

33019090 

ეთერზეთების კონცენტრატები ცხიმებში, აუქროლად 

ზეთებში, ცვილებში ან მსგავს პროდუქტებში; 

ეთერზეთების დეტერპენიზაციის ტერპენული თანამდევი 

პროდუქტები; წყლის დისტილატები და ეთერზეთების 

წყალხსნარები 20% A 0%         

33021010 

პრეპარატები სურნელოვანი ნივთიერებების ფუძეზე 

გამოყენებული სასმელების წარმოებისათვის  სპირტის 

შემცველობით 0,5 მოც.% ან ნაკლები 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

33021090 

სურნელოვანი ნივთიერებები კვების მრეწველობაში ან 

სასმელების წარმოებისათვის გამოსაყენებელი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

33029000 
სურნელოვანი ნივთიერებები გამოსაყენებელი სამრეწველო 

ნედლეულის სახით 10% A 0%         

33030000 სუნამოები და ტუალეტის წყალი 10% A 0%         

33041000 საშუალებები ტუჩების მაკიაჟისათვის 10% A 0%         

33042000 საშუალებები თვალების მაკიაჟისათვის 10% A 0%         

33043000 საშუალებები მანიკიურისა ან პედიკიურისათვის 15% A 0%         

33049100 პუდრი, დაპრესილი ან დაუპრესავი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

33049900 

კოსმეტიკური საშუალებები ან მაკიაჟის საშუალებები და 

კანის მოსავლელი საშუალებები, გარუჯვისა და გარუჯვის 

საწინააღმდეგო საშუალებების ჩათვლით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

33051000 შამპუნები 7% A 0%         

33052000 
პერმანენტული დახვევისა ან თმის გასასწორებელი 

საშუალებები 15% A 0%         

33053000 თმის ლაქები 15% A 0%         

33059000 
პრეპარატები თმისთვის გამოსაყენებელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

33061010 კბილის პასტა 10% A 0%         

33061090 კბილის წმენდის საშუალებები გარდა კბილის პასტისა 10% A 0%         

33062000 ფლოსი (კბილის ძაფი)  10% A 0%         

33069000 
საშუალებები პირის ღრუს ან კბილების ჰიგიენისათვის,  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

33071000 
საშუალებები, პარსვამდე, პარსვის დროსა ან პარსვის შემდეგ 

გამოსაყენებელი 10% A 0%         

33072000 
დეზოდორანტები და ანტიპერსპირანტები 

ინდივიდუალური დანიშნულებისათვის 10% A 0%         

33073000 
არომატიზებული მარილები და სხვა შედგენილობები 

აბაზანის მისაღებად 10% A 0%         

33074100 
,,აგარბატი’’ და სხვა კეთილსურნელებანი, წვის დროს 

სუნის გამავრცელებელი 10% A 0%         

33074900 საშუალებები, ოთახებში ჰაერის დეზოდორირებისათვის 10% A 0%         



33079000 

თმის მოსაცილებელი (დეპილატორი) და სხვა 

საპარფიუმერიო, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 9% A 0%         

34011100 

საპონი და ზედაპირულად აქტიური ორგანული 

ნივთიერებები და საშუალებები ძელაკების, ნაჭრებისა ან 

დაყალიბებული ნაწარმის ფორმით; ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა, 

ფეტრი და უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან დაფარული 

საპნით ან სარეცხი საშუალებით 10% A 0%         

34011910 
სარეცხი საპონი ძელაკების, ნაჭრებისა ან დაყალიბებული 

ნაწარმის ფორმით 10% A 0%         

34011990 

საპონი და ზედაპირულად აქტიური ორგანული 

ნივთიერებები და საშუალებები ძელაკების, ნაჭრებისა ან 

დაყალიბებული ნაწარმის ფორმით; ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა, 

ფეტრი და უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან დაფარული 

საპნით ან სარეცხი საშუალებით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

34012000 საპონი სხვა ფორმით 15% A 0%         

34013000 

ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და 

კანის დასაბანი საშუალებები სითხისა ან კრემის სახით, 

დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის, საპნის შემცველი ან 

მის გარეშე 10% A 0%         

34021100 

 ანიონური ზედაპირულად აქტიური ორგანული 

ნივთიერებები (გარდა საპნისა), დაფასოებული ან 

დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის 7% A 0%         

34021200 

კათიონური ზედაპირულად აქტიური ორგანული 

ნივთიერებები (გარდა საპნისა), დაფასოებული ან 

დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის 7% A 0%         

34021300 

ნეინოგენური ზედაპირულად აქტიური ორგანული 

ნივთიერებები (გარდა საპნისა), დაფასოებული ან 

დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის 7% A 0%         

34021900 

ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები (გარდა 

საპნისა),  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

დაფასოებული ან დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის 7% A 0%         

34022010 
სინთეტიკური სარეცხი ფხვნილი დაფასოებული საცალო 

ვაჭრობისათვის 10% A 0%         

34022090 

ზედაპირულად აქტიური საშუალებები, სარეცხი და 

საწმენდი საშუალებები დაფასოებული საცალო 

ვაჭრობისათვის, სინთეტიკური სარეცხი ფხვნილის გარდა  10% A 0%         

34029000 

ზედაპირულად აქტიური საშუალებები, სარეცხი და 

საწმენდი საშუალებები დაფასოებული არასაცალო 

ვაჭრობისათვის 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

34031100 

საშუალებები, გამოსაყენებელი ტექსტილის მასალების, 

ტყავის, ბეწვეულისა ან დანარჩენი მასალების ცხიმოვანი 

დამუშავებისათვის, რომლებიც მთავარი კომპონენტის 

სახით შეიცავენ 70 მას.% -ზე ნაკლებ ნავთობსა ან 

ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს 10% A 0%         

34031900 

საპოხი მასალები, რომლებიც მთავარი კომპონენტის სახით 

შეიცავენ 70 მას.% -ზე ნაკლებ ნავთობსა ან ბიტუმოვანი 

ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს 10% A 0%         

34039100 

საშუალებები, გამოსაყენებელი ტექსტილის მასალების, 

ტყავის, ბეწვეულისა ან დანარჩენი მასალების ცხიმოვანი 

დამუშავებისათვის, რომლებიც არ შეიცავენ  ნავთობს ან 

ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს 10% A 0%         

34039900 
საპოხი მასალები, რომლებიც არ შეიცავენ ნავთობს ან 

ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს 10% A 0%         



34042000 ცვილები ხელოვნური პოლიოქსიეთილენისაგან 10% A 0%         

34049000 
ცვილები ხელოვნური და მზა ცვილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

34051000 
ვაქსები, საცხები და ანალოგიური პროდუქცია 

ფეხსაცმლისათვის და ტყავისათვის 10% A 0%         

34052000 
ვაქსები, საცხები და ანალოგიური პროდუქცია ხის 

ნაკეთობების მოსავლელად 10% A 0%         

34053000 

ვაქსები, საცხები და ანალოგიური პროდუქცია 

ავტომობილების ძარებისათვის,  გარდა საპრიალებელი 

საშუალებებისა ლითონისათვის 10% A 0%         

34054000 
საწმენდი პასტები და ფხვნილები და სხვა საწმენდი 

საშუალებები 10% A 0%         

34059000 

ვაქსები, საცხები და ანალოგიური პროდუქცია მინების ან 

ლითონებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

34060000 
სანთლები, ცვილის წვრილი სანთლები და ანალოგიური 

ნაკეთობები 10% A 0%         

34070010 
სტომატოლოგიური ცვილი ან კბილების სხმულების 

მისაღები შემადგენლობები 7% A 0%         

34070020 
სხვა სტომატოლოგიური საშუალებები, დამზადებული 

თაბაშირის ფუძეზე  7% A 0%         

34070090 
სტომატოლოგიური დანიშნულების მამოდელირებელი 

პასტა 10% A 0%         

35011000  კაზეინი 10% A 0%         

35019000 
 კაზეინი და კაზეინის სხვა წარმოებულები; კაზეინის 

წებოები 10% A 0%         

35021100 კვერცხის ალბუმინი, გამომშრალი 10% A 0%         

35021900 კვერცხის ალბუმინი, გარდა გამომშრალისა 10% A 0%         

35022000 
რძის ალბუმინი, ორი ან მეტი შრატოვანი ცილის 

კონცენტრატების ჩათვლით 10% A 0%         

35029000 

ალბუმინები, ალბუმინატები და ალბუმინის სხვა 

წარმოებულები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

35030010 ჟელატინი და მისი წარმოებულები  12% A 0%         

35030090 

თევზის ჟელატინი; ცხოველური წაროშობის დანარჩენი 

წებოები, 3501 სასაქონლო პოზიციის კაზეინური წებოების 

გარდა 12% A 0%         

35040010 პეპტონები  3% A 0%         

35040090 

ცილოვანი ნივთიერებები და მათი წარმოებულები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; ფხვნილი 

ტყავისაგან 8% A 0%         

35051000 დექსტრინები და სხვა მოდიფიცირებული სახამებლები 12% A 0%         

35052000 
წებოები, მიღებული სახამებლების, დექსტრინებისა ან სხვა 

მოდიფიცირებული სახამებლების ფუძეზე 20% A 0%         

35061000 

პროდუქტები, გამოსაყენებელი წებოებისა ან მწებავი 

ნივთიერებების სახით, დაფასოებული საცალო 

ვაჭრობისათვის, ნეტო მასით არაუმეტეს 1კგ  10% A 0%         

35069110 
მწებავი ნივთიერებები დამზადებული პოლიამიდის 

ფუძეზე 10% A 0%         

35069120 
მწებავი ნივთიერებები დამზადებული ეპოქსიდური ფისის 

ფუძეზე 10% A 0%         

35069190 

მწებავი ნივთიერებები დამზადებული კაუჩუკის ან 

პლასტმასის ფუძეზე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

35069900 მზა წებოები და სხვა მზა მწებავი ნივთიერებები, სხვა 10% A 0%         



ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

35071000 რენინი და მისი კონცენტრატები 6% A 0%         

35079010 ძირითადი პროტეინაზები 6% A 0%         

35079020 ძირითადი ლიპაზები 6% A 0%         

35079090 
ფერმენტები და ფერმენტული პრეპარატები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

36010000 დენთი 9% A 0%         

36020010 ამონიუმის გვარჯილა ასაფეთქებლად, გარდა დენთისა 9% A 0%         

36020090 
ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 9% A 0%         

36030000 

ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები; 

დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; 

ელექტროდეტონატორები 9% A 0%         

36041000 ფეიერვერკები 6% A 0%         

36049000 

სასიგნალო რაკეტები, წვიმის რაკეტები, 

ნისლსაწინააღმდეგო სიგნალები და პიროტექნიკური 

ნაწარმი გარდა ფეიერვერკისა 6% A 0%         

36050000 
ასანთი, გარდა 36.04 სასაქონლო პოზიციის პიროტექნიკური 

ნაწარმისა 6% A 0%         

36061000 

სათბობი თხევადი ან აირისებრი გათხევადებული, 

კონტეინერებში ტევადობით არა უმეტეს 300 სმ3-ისა, 

გამოსაყენებელი სიგარეტების სანთებლებისა ან 

ანალოგიური სანთებელების დასატენად ან ხელმეორედ 

დასატენად 10% A 0%         

36069011 

ფეროცერიუმი და დანარჩენი პიროფორული შენადნობები 

დაჭრილი ნებისმიერი ფორმით, განკუთვნილი 

დაუყოვენებელი გამოყენებისთვის 9% A 0%         

36069019 

ფეროცერიუმი, დანარჩენი პიროფორული შენადნობები 

რომელიც არ არის დაჭრილი ფორმებად ან არ არის 

განკუთვნილი დაუყოვენებელი გამოყენებისთვის 9% A 0%         

36069090 სხვა საწვავი მასალები 9% A 0%         

37011000 

ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული 

რენტგენოგრაფიული ფოტოფირფიტები და ფირები 

დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა 20% A 0%         

37012000 
 ბრტყელი ფირები მყისიერი ფოტოგრაფირებისათვის,  

არაექსპონირებული 5% A 0%         

37013021 

ლაზერული ფირები,  არაექსპონირებული, დამზადებული 

ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის 

გარდა, რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე აღემატება 

225 მმ-ს 10% A 0%         

37013022 

სენსიბილიზებული ფოტოფირფიტა საფარით,  

არაექსპონირებული, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, 

რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე აღემატება 225 მმ-ს  10% A 0%         

37013024 კომპიუტერული ფირფიტა 10% A 0%         

37013025 ფლექსოგრაფიული საბეჭდი ფირფიტა  10% A 0%         

37013029 

სხვა ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული 

ფოტოფირფიტები და ფირები, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა და 

განკუთვნილი საბეჭდი ფორმების ან ცილინდრების 

დასამზადებლად, რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე 

225 მმ-ზე მეტია 10% A 0%         

37013090 
ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული 

ფოტოფირფიტები, დამზადებული ნებისმიერი 20% A 0%         



მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, 

რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე 225 მმ-ზე მეტია, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

37019100 

ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული 

ფოტოფირფიტები და ფირები ფერადი 

ფოტოგრაფიისათვის, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, 

რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე არ აღემატება 225 მმ-

ს 22% A 0%         

37019920 

ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული 

ფოტოფირფიტები და ფირები, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა და 

განკუთვნილი საბეჭდი ფირების ან ცილინდრების 

დასამზადებლად, რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე 

არ აღემატება 225 მმ-ს 10% A 0%         

37019990 

ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული 

ფოტოფირფიტები და ფირები, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, 

რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე არ აღემატება 225 მმ-

ს, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 25% A 0%         

37021000 

არაექსპონირებული რენტგენოგრაფიული ფირები 

რულონებად, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა 10% A 0%         

37023110 

სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული ფირები მყისიერი 

ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, პერფორაციის გარეშე, 

რომლის სიგანე არ აღემატება 105 მმ-ს და რომელიც 

დამზადებულია ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა 5% A 0%         

37023190 

 სხვა სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული ფირები 

ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, პერფორაციის გარეშე, 

როლის სიგანე არ აღემატება 105 მმ-ს და რომელიც 

დამზადებულია ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა 40% A 0%         

37023210 

ირები მყისიერი ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, ვერცხლის 

ჰალოგენიდების ემულსიით, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა და 

განკუთვნილი საბეჭდი ფირების ან ცილინდრების 

დასამზადებლად, რომლის სიგანე არ აღემატება 105 მმ-ს 5% A 0%         

37023220 

არაექსპონირებული ფოტოფირები რულონებად, 

პერფორაციის გარეშე, ვერცხლის ჰალოგენიდების 

ემულსიით, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა და განკუთვნილი 

საბეჭდი ფირების ან ცილინდრების დასამზადებლად, 

რომლის სიგანე არ აღემატება 105 მმ-ს 10% A 0%         

37023290 

არაექსპონირებული ფოტოფირები რულონებად, 

პერფორაციის გარეშე, ვერცხლის ჰალოგენიდების 

ემულსიით, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, რომლის სიგანე 

არ აღემატება 105 მმ-ს, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 22% A 0%         

37023920 

არაექსპონირებული ფოტოფირები რულონებად, 

პერფორაციის გარეშე, ვერცხლის ჰალოგენიდების 

ემულსიით, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, რომლის სიგანე 

არ აღემატება 105 მმ-ს, და განკუთვნილია საბეჭდი ფირების 

ან ცილინდრების დასამზადებლად 10% A 0%         



37023990 

არაექსპონირებული ფოტოფირები რულონებად, 

პერფორაციის გარეშე, ვერცხლის ჰალოგენიდების 

ემულსიით, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, რომლის სიგანე 

არ აღემატება 105 მმ-ს, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 22% A 0%         

37024100 

არაექსპონირებული ფოტოფირები რულონებად ფერადი 

ფოტოგრაფიისათვის, პერფორაციის გარეშე, დამზადებული 

ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის 

გარდა,  რომლის სიგანე აღემატება 610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე 

აღემატება 200 მ-ს 16% A 0%         

37024221 

არაექსპონირებული, განიერი ანტიკოროზიული ფოტოფირი 

საბეჭდი სქემების დასაბეჭდად, პერფორაციის გარეშე, 

დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  რომლის სიგანე აღემატება 

610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე აღემატება 200 მ 10% A 0%         

37024229 

არაექსპონირებული, განიერი ანტიკოროზიული ფირები 

საბეჭდი სქემების დასაბეჭდად, პერფორაციის გარეშე, 

დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  რომლის სიგანე აღემატება 

610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე აღემატება 200 მ-ს და რომლებიც 

განკუთვნილი საბეჭდი ფირების ან ცილინდრების 

დასამზადებლად 10% A 0%         

37024292 

არაექსპონირებული,  განიერი ანტიკოროზიული წითელი ან 

ინფრა-წითელი ლაზერული ფირები საბეჭდი სქემების 

დასაბეჭდად, პერფორაციის გარეშე,  დამზადებული 

ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის 

გარდა,  რომლის სიგანე აღემატება 610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე 

აღემატება 200 მ-ს  16% A 0%         

37024299 

სხვა არაექსპონირებული,  განიერი ანტიკოროზიული 

ფირები საბეჭდი სქემების დასაბეჭდად, პერფორაციის 

გარეშე,  დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  რომლის სიგანე 

აღემატება 610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე აღემატება 200 მ-ს 16% A 0%         

37024321 

არაექსპონირებული, ლაზერული ფირები,  დამზადებული 

ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის 

გარდა, რომლის სიგანე აღემატება 610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე არ 

აღემატება 200 მ-ს  10% A 0%         

37024329 

არაექსპონირებული ფირები რულონებად (გარდა 

ლაზერული ფირებისა) პერფორაციის გარეშე, 

დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  რომლის სიგანე აღემატება 

610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე არ აღემატება 200 მ-ს და რომლებიც 

განკუთვნილი საბეჭდი ფირების ან ცილინდრების 

დასამზადებლად 10% A 0%         

37024390 

არაექსპონირებული, ლაზერული ფირები რულონებად, 

პერფორაციის გარეშე, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  

რომლის სიგანე აღემატება 610 მმ-ს, ხოლო სიგრძე არ 

აღემატება 200 მ-ს და რომლებიც განკუთვნილი საბეჭდი 

ფირების ან ცილინდრების დასამზადებლად, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

37024421 

არაექსპონირებული, ლაზერული ფირები,  პერფორაციის 

გარეშე, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, სიგანით 105 მმ-

ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 610 მმ-სა 10% A 0%         



37024422 

არაექსპონირებული, ვიწრო ანტიკოროზიული 

ფოტოფირები საბეჭდი სქემების დასაბეჭდად, პერფორაციის 

გარეშე,  დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  სიგანით 105 მმ-

ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 610 მმ-სა 10% A 0%         

37024429 

არაექსპონირებული, ფირები რულონებად, პერფორაციის 

გარეშე, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  სიგანით 105 მმ-

ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 610 მმ-სა და რომლებიც 

განკუთვნილი საბეჭდი ფირების ან ცილინდრების 

დასამზადებლად 10% A 0%         

37024490 

არაექსპონირებული, ფირები რულონებად, პერფორაციის 

გარეშე, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  სიგანით 105 მმ-

ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 610 მმ-სა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

37025200 

არაექსპონირებული, ფირები რულონებად, პერფორაციის 

გარეშე, ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, დამზადებული 

ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის 

გარდა,  რომლებიც სიგანით არ აღემატება 16 მმ-ს, ხოლო 

სიგრძით მეტია 14მ-ზე 47% A 0%         

37025300 

არაექსპონირებული, ფირები რულონებად  განკუთვნილი 

დიაპოზიტივებისათვის, პერფორაციის გარეშე, ფერადი 

ფოტოგრაფიისათვის, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  

სიგანით მეტი 16მმ-ზე, მაგრამ არაუმეტეს 35 მმ-სა, ხოლო 

სიგრძით 30მ-ზე ნაკლები 47% A 0%         

37025410 

არაექსპონირებული, ფირები რულონებად გარდა გარდა 

დიაპოზიტივების ფირებისა, ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, 

დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  რომელთა სიგანე ტოლია 35 

მმ-სი, ხოლო სიგრძე არ აღემატება 2 მ-ს 18% A 0%         

37025490 

არაექსპონირებული, ფირები რულონებად გარდა გარდა 

დიაპოზიტივების ფირებისა, ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, 

დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, 

მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  სიგანით 16 მმ-ზე მეტი და 35 

მმ-ზე ნაკლები, ხოლო სიგრძით 2 მ-ზე მეტი, მაგრამ 

არაუმეტეს 30 მ-სა 18% A 0%         

37025520 

არაექსპონირებული, ფერადი ფირები მხატვრული 

ფოტოგრაფიისათვის რულონებად, დამზადებული 

ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის 

გარდა,  სიგანით 16 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს  35 მმ-სა , 

ხოლო სიგრძით 30 მ-ზე მეტი 26% A 0%         

37025590 

არაექსპონირებული, ფერადი ფირები ფოტოგრაფიისათვის 

რულონებად (გარდა ფირებისა მხატვრული 

ფოტოგრაფიისათვის), სიგანით 16 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 

არაუმეტეს 35 მმ-სა, ხოლო სიგრძით 30 მ-ზე მეტი 40% A 0%         

37025620 

არაექსპონირებული, ფერადი ფირები მხატვრული 

ფოტოგრაფიისათვის, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა, 

რომელთა სიგანე აღემატება 35 მმ-ს 24% A 0%         

37025690 

არაექსპონირებული, ფირები რულონებად, ფერადი 

ფოტოგრაფიისათვის, გარდა ფირებისა მხატვრული 

ფოტოგრაფიისათვის, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  

სიგანით 35 მმ-ზე მეტი  40% A 0%         



37029600 

არაექსპონირებული, ნეიტრალური ფერის ფირები 

რულონებად, დამზადებული ნებისმიერი მასალისაგან, 

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  სიგანით 16 მმ-ზე 

მეტი და 35 მმ-ზე ნაკლები, ხოლო სიგრძით 2 მ-ზე მეტი, 

მაგრამ არაუმეტეს 30 მ-სა 20% A 0%         

37029700 

არაექსპონირებული, ნეიტრალური ფერის ფირები 

რულონებად, გარდა ფირებისა მხატვრული 

ფოტოგრაფიისათვის, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  

სიგანით 16 მმ-ზე მეტი და 35 მმ-ზე ნაკლები, ხოლო 

სიგრძით 30 მ-ზე მეტი 18% A 0%         

37029800 

არაექსპონირებული, ნეიტრალური ფერის ფირები 

რულონებად, გარდა ფირებისა მხატვრული 

ფოტოგრაფიისათვის, დამზადებული ნებისმიერი 

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის გარდა,  

სიგანით 35 მმ-ზე მეტი  18% A 0%         

37031010 
არაექსპონირებული, სენსიბილიზებული ფოტოგრაფიული 

ქაღალდი და მუყაო რულონებად, სიგანით 610 მმ-ზე მეტი 18% A 0%         

37031090 
არაექსპონირებული, სენსიბილიზებული ფოტო ქსოვილი 

რულონებად, სიგანით 610 მმ-ზე მეტი 18% A 0%         

37032010 

არაექსპონირებული, სენსიბილიზებული ფოტოგრაფიული 

ქაღალდი და მუყაო, ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, გარდა 

ფოტოგრაფიული ქაღალდისა და მუყაოსი რულონებად ან 

განით არაუმეტეს 610 მმ-სა 35% A 0%         

37032090 

არაექსპონირებული,სენსიბილიზებული ფოტო ქსოვილი, 

ფერადი ფოტოგრაფიისათვის, გარდა ფოტოგრაფიული 

ქაღალდისა და მუყაოსი რულონებად ან განით არაუმეტეს 

610 მმ-სა 18% A 0%         

37039010 

არაექსპონირებული, სენსიბილიზებული ფოტოგრაფიული 

ქაღალდი და მუყაო, გარდა ფოტოგრაფიული ქაღალდისა 

და მუყაოსი რულონებად ან განით არაუმეტეს 610 მმ-სა 

ფერადი ფოტოგრაფიისათვის  35% A 0%         

37039090 

არაექსპონირებული, სენსიბილიზებული ფოტო ქსოვილი, 

გარდა ფოტოგრაფიული ქაღალდისა და მუყაოსი 

რულონებად ან განით არაუმეტეს 610 მმ-სა ფერადი 

ფოტოგრაფიისათვის 18% A 0%         

37040010 
ექსპონირებული, მაგრამ არაგამჟღავნებული ფირები 

მხატვრული ფოტოგრაფიისათვის 7% A 0%         

37040090 

ფოტოფირფიტები, ფირები, ფოტოგრაფიული ქაღალდი, 

მუყაო, ფოტო ქსოვილი ექსპონირებული, მაგრამ 

არაგამჟღავნებული, გარდა ფირებისა მხატვრული 

ფოტოგრაფიისათვის 18% A 0%         

37051000 
ექსპონირებული და გამჟღავნებული ფოტოფირფიტები და 

ფირები, ოფსეტური აღწარმოებისათვის 18% A 0%         

37059010 
ექსპონირებული და გამჟღავნებული ფოტოფირები 

განკუთვნილი საგანმანათლებლო მიზნებისთვის მხოლოდ 0% A 0%         

37059021 
მიკროფირები ნაბეჭდი წიგნებისთვის და გაზეთებისთვის, 

გამჟღავნებული და ექსპონირებული 0% A 0%         

37059029 

მიკროფირები გამჟღავნებული და ექსპონირებული, გარდა 

ნაბეჭდი წიგნებისთვის და გაზეთებისთვის განკუთვნილი 

მიკროფირებისა 4% A 0%         

37059090 
ექსპონირებული და გამჟღავნებული ფოტოფირფიტები და 

ფირები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 18% A 0%         

37061010 
კინოფირი, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, ბგერითი 

ბილიკით ან მის გარეშე, ან შემდგარი მხოლოდ ბგერითი 0% A 0%         



ბილიკისაგან, სიგანით არაუმეტეს 35მმ-სა 

37061090 

კინოფირი, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, ბგერითი 

ბილიკით ან მის გარეშე, ან შემდგარი მხოლოდ ბგერითი 

ბილიკისაგან, სიგანით არაუმეტეს 35მმ-სა, გარდა 

საგანმანათლებლო მიზნებისთვის განკუთვნილი 

კინოფირებისა 5% A 0%         

37069010 

კინოფირი, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, ბგერითი 

ბილიკით ან მის გარეშე, ან შემდგარი მხოლოდ ბგერითი 

ბილიკისაგან, სიგანით 35 მმ-ზე ნაკლები, განკუთვნილი 

მხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებისთვის  0% A 0%         

37069090 

კინოფირი, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, ბგერითი 

ბილიკით ან მის გარეშე, ან შემდგარი მხოლოდ ბგერითი 

ბილიკისაგან, სიგანით 35 მმ-ზე ნაკლები, გარდა 

საგანმანათლებლო მიზნებისთვის განკუთვნილი 

კინოფირებისა 4% A 0%         

37071000 

ფოტოქიმიკატები (გარდა ლაქების, წებოების ადჰეზივების 

და ანალოგიური საშუალებებისა); შეურეველი 

პროდუქტები, გამოსაყენებელი ფოტოგრაფიული 

მიზნებისათვის, წარმოდგენილი მოზომილ დოზებად ან 

შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის მოსახმარად 

გამზადებული სახით, სენსიბილიზებული ემულსია 

ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებლად  8% A 0%         

37079010 

ქიმიური ნივთიერებები, შეურეველი პროდუქტები 

(შეფუთული საცალო ვაჭრობაში მზა პროდუქტის სახით 

რეალიზაციისთვის) განკუთვნილი ფოტო ფირების და 

სურათების გასამჟღავნებლად 16% A 0%         

37079020 

ქიმიური ნივთიერებები, შეურეველი პროდუქტები 

(შეფუთული საცალო ვაჭრობაში მზა პროდუქტის სახით 

რეალიზაციისთვის) განკუთვნილი ფიტოკოპირების 

მოწყობილობებისთვის 10% A 0%         

37079090 

ქიმიური ნივთიერებები, შეურეველი პროდუქტები 

(შეფუთული საცალო ვაჭრობაში მზა პროდუქტის სახით 

რეალიზაციისთვის) ფოტოგრაფიაში გამოსაყენებლად, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

38011000 გრაფიტი ხელოვნური 7% A 0%         

38012000 გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური 7% A 0%         

38013000 
პასტები ნახშირბადოვანი ელექტროდებისათვის და 

ანალოგიური პასტები ღუმელების ამოსაგებად 7% A 0%         

38019010 
ზედაპირულად მოდიფიცირებული სფერული გრაფიტი 

????????????? 7% A 0%         

38019090 

პროდუქტები, მიღებული გრაფიტისა ან დანარჩენი 

ნახშირბადის ფუძეზე, პასტების, ბლოკების, ფირფიტებისა 

და დანარჩენი ნახევარფაბრიკატების სახით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

38021010 ხის ნახშირი გააქტიურებული 7% A 0%         

38021090 სხვა გააქტიურებული ნახშირი 7% A 0%         

38029000 

გააქტიურებული ბუნებრივი მინერალური პროდუქტები 

(ეწერა: პროდუქტები მინერალური ბუნებრივი 

გააქტიურებული); ცხოველური ნახშირი (დამუშავებული 

შავი ცხოველური ნახშირის ჩათვლით) 10% A 0%         

38030000 ზეთი თალიუმისა, რაფინირებული ან არარაფინირებული 7% A 0%         

38040000 

თუთქი, მერქნის ცელულოზის დამზადების დროს 

დარჩენილი, კონცენტრირებული ან არაკონცენტრირებული, 

შაქარგაცლილი ან შაქარგაუცლელი, ქიმიურად 

დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, ლიგნინის 7% A 0%         



სულფონატების ჩათვლით 

38051000 

წიწვოვანი ჯიშების მერქნის გამოხდის ან სხვაგვარად 

დამუშავების შედეგად მიღებული სკიპიდარი ძივთის, 

მერქნის ან სულფატური ტერპენული ზეთები  7% A 0%         

38059010 

ფიჭვის ზეთი, მთავარ კომპონენტად ალფა-ტერპინეოლის 

შემცველი, მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის 

გამოხდის ან სხვაგვარად დამუშავების შედეგად  7% A 0%         

38059090 

დიპენტენი გაუსუფთავებელი; სკიპიდარი სულფიტური და 

სხვა გაუსუფთავებელი პარაციმოლები და სხვა ტერპენული 

ზეთები, მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის გამოხდის 

ან სხვაგვარად დამუშავების შედეგად  7% A 0%         

38061010 კანიფოლი 10% A 0%         

38061020 ფისოვანი მჟავები 10% A 0%         

38062010 კანიფოლის, ფისოვანი მჟავებისა მარილები 7% A 0%         

38062090 
ფისოვანი მჟავების ან კანიფოლის წარმოებულების 

მარილები, გარდა კანიფოლის ადუქტების მარილებისა  7% A 0%         

38063000 რთულეთეროვანი ფისები 7% A 0%         

38069000 

ფისოვანი მჟავების და კანიფოლის წარმოებულები; 

კანიფოლის სპირტი და კანიფოლის ზეთები; გადამდნარი 

ფისები 7% A 0%         

38070000 

მერქნის კუპრი; ზეთები, მიღებული მერქნის კუპრისაგან; 

მერქნის კრეოზოტი; მერქნის ნაფტა; სქელფისი 

მცენარეული; ლუდსახარში სქელფისი და ანალოგიური 

პროდუქტები კანიფოლის, ფისოვანი მჟავებისა ან 

მცენარეული სქელფისის ფუძეზე 7% A 0%         

38085010 

საქონელი, მოცემული ჯგუფის 1 სუბპოზიციების 

შენიშვნაში დასახელებული, შეფუთული საცალო 

ვაჭრობისთვის 9% A 0%         

38085090 

საქონელი, მოცემული ჯგუფის 1 სუბპოზიციების 

შენიშვნაში დასახელებული, შეუფუთავი საცალო 

ვაჭრობისთვის 5% A 0%         

38089111 კოღოების საწინააღმდეგო ქიმიური ნივთიერება  10% A 0%         

38089112 ბიოლოგიური პროდუქტები 10% A 0%         

38089119 
ინსექტიციდები შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის გარდა 

კოღოების საწინააღმდეგო ქიმიური ნივთიერებებისა 10% A 0%         

38089190 ინსექტიციდები შეუფუთავი საცალო ვაჭრობისთვის 6% A 0%         

38089210 ფუნგიციდები შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის 9% A 0%         

38089290 ფუნგიციდები შეუფუთავი საცალო ვაჭრობისათვის 6% A 0%         

38089311 ჰერბიციდები შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის 9% A 0%         

38089319 ჰერბიციდები შეუფუთავი საცალო ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

38089391 

აღმოცენების საწინააღმდეგო საშუალებები და ზრდის 

რეგულატორები მცენარეებისათვის, შეფუთული საცალო 

ვაჭრობისთვის 9% A 0%         

38089399 

აღმოცენების საწინააღმდეგო საშუალებები და ზრდის 

რეგულატორები მცენარეებისათვის, შეუფუთავი საცალო 

ვაჭრობისთვის 6% A 0%         

38089400 მადეზინფიცირებელი საშუალებები 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

38089910 
როდენტიციდები და მსგავსი საშუალებები შეფუთული 

საცალო ვაჭრობისთვის 9% A 0%         

38089990 
როდენტიციდები და მსგავსი საშუალებები შეუფუთავი 

საცალო ვაჭრობისთვის 9% A 0%         



38091000 

მოსაპირკეთებელი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 

საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა პროდუქტები 

და მზა პრეპარატები, დამზადებული სახამებლიანი 

ნივთიერებების ფუძეზე,                                      განკუთვნილი 

ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის მრეწველობაში ან 

ანალოგიურ წარმოებაში გამოსაყენებლად, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

38099100 

მოსაპირკეთებელი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 

საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა პროდუქტები 

და მზა პრეპარატები,                           განკუთვნილი 

ტექსტილის მრეწველობაში ან ანალოგიურ წარმოებაში 

გამოსაყენებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

38099200 

მოსაპირკეთებელი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 

საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა პროდუქტები 

და მზა პრეპარატები,                           განკუთვნილი 

ქაღალდის მრეწველობაში ან ანალოგიურ წარმოებაში 

გამოსაყენებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

38099300 

მოსაპირკეთებელი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 

საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა პროდუქტები 

და მზა პრეპარატები,                           განკუთვნილი ტყავის 

მრეწველობაში ან ანალოგიურ წარმოებაში გამოსაყენებლად, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

38101000 

პრეპარატები ლითონის ზედაპირის ამოსაჭმელად; 

ლითონისა და სხვა ნივთიერებებისაგან შედგენილი 

ფხვნილები და პასტები,დაბალტემპერატურიანი 

რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვის ან 

შესადუღებლად 7% A 0%         

38109000 

ფლუსები და დანარჩენი დამხმარე პრეპარატები 

დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, 

მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვის ან შესადუღებლად;  

მასალები, გამოსაყენებელი გულანების ან შესადუღებელი 

ელექტროდებისა ან წნელების საფარების სახით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

38111100 

ანტიდეტონატორები ტყვიის შენაერთების ფუძეზე, 

ნავთობპროდუქტების ან სხვა სითხეების საწარმოებლად და 

იმავე მიზნებისთვის გამოსაყენებლად, რაც 

ნავთობპროდუქტები 7% A 0%         

38111900 

ანტიდეტონატორები, გარდა ტყვიის შენაერთების ფუძეზე 

დამზადებულებისა, ნავთობპროდუქტების ან სხვა 

სითხეების საწარმოებლად და იმავე მიზნებისთვის 

გამოსაყენებლად, რაც ნავთობპროდუქტები 7% A 0%         

38112100 

საპოხი ზეთების მისართები, ბიტუმოვანი ქანებისაგან 

მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 

შემცველობით 7% A 0%         

38112900 

საპოხი ზეთების მისართები, რომლებიც არ შეიცავს 

ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობს ან 

ნავთობპროდუქტებს 7% A 0%         

38119000 

ფისწარმომქმნელი ინჰიბიტორები, შემასქელებლები, 

ანტიკოროზიული ნივთიერებები და დანარჩენი მზა 

მისართები ნავთობპროდუქტებისა ან სხვა სითხეებისათვის, 

იმავე მიზნებისთვის გამოსაყენებლად, რაც 

ნავთობპროდუქტები 7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

38121000 კაუჩუკის ვუკლანიზაციის მზა დამაჩქარებლები 6% A 0%         

38122000 შედგენილი პლასტიფიკატორები კაუჩუკისა ან 7% A 0%         



პლასტმასებისათვის 

38123010 ანტიოქსიდანტები კაუჩუკისთვის 6% A 0%         

38123090 

ანტიოქსიდანტები და სტაბილიზატორები შედგენილი 

კაუჩუკისა ან პლასტმასებისათვის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

38130010 შემადგენლობები და მუხტები ცეცხლსაქრობებისათვის 7% A 0%         

38130020 ცეცხლსაქრობი ჭურვები, დამუხტული 10% A 0%         

38140000 

რთული ორგანული გამხსნელები და განმზავებლები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მზა 

შედგენილობები საღებავებისა და ლაქების მოსაშორებლად 10% A 0%         

38151100 
კატალიზატორები, აქტიური კომპონენტის სახით ნიკელისა 

ან მისი შენაერთების შემცველი 7% A 0%         

38151200 
კატალიზატორები, აქტიური კომპონენტის სახით ძვირფასი 

ლითონებისა ან მათი შენაერთების შემცველი 7% A 0%         

38151900 
კატალიზატორები,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

38159000 
რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

38160000 

ცეცხლგამძლე ცემენტები, სამშენებლო დუღაბები, ბეტონი 

და ანალოგიური შედგენილობები, გარდა 3801 სასაქონლო 

პოზიციის საქონლისა 7% A 0%         

38170000 

ალკილბენზოლები შერეული და ალკილნაფტალინები 

შერეული, გარდა 2707 ან 2902 სასაქონლო პოზიციის 

პროდუქტებისა: 7% A 0%         

38180011 

მონოკრისტალური სილიციუმი, დისკის, ფირფიტების ან 

ანალოგიური ფორმების სახით, დიამეტრით არანაკლებ 7.5 

სმ-სა და არაუმეტეს 15.24 სმ-სა 0% A 0%         

38180019 

მონოკრისტალური სილიციუმი, დისკის, ფირფიტების ან 

ანალოგიური ფორმების სახით, 15.24 სმ-ზე მეტი 

დიამეტრით 0% A 0%         

38180090 

ლეგირებული ქიმიური ნივთიერებები, დისკის, 

ფირფიტების ან ანალოგიური ფორმების სახით, 

ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად, გარდა 

მონოკრისტალებისა; ლეგირებული ქიმიური ნაერთები 

ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად 0% A 0%         

38190000 

სითხეები სამუხრუჭე ჰიდრავლიკური და სითხეები მზა 

სხვა ჰიდრავლიკური გადაცემებისათვის, ნავთობისა და 

ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების 

შემცველობის გარეშე ან 70 მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით 7% A 0%         

38200000 ანტიფრიზები და მზა გაყინვის საწინააღმდეგო სითხეები 10% A 0%         

38210000 კულტურალური გარემო მიკროორგანიზმების გამოსაყვანად 3% A 0%         

38220010 

რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული 

ფუძეშრით, გარდა 3002 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის 

საქონლისა 4% A 0%         

38220090 

მზა დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული რეაგენტები 

ფუძეშრით ან მის გარეშე, გარდა 3002 ან 3006 სასაქონლო 

პოზიციის საქონლისა 5% A 0%         

38231100 სამრეწველო სტეარინმჟავა 16% A 0%         

38231200 სამრეწველო ოლეინმჟავა 16% A 0%         

38231300 სამრეწველო თალიუმის ზეთის ცხიმმჟავები 16% A 0%         

38231900 
სხვა სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; მჟავური 

ზეთები რაფინირების შემდეგ 16% A 0%         

38237000 სამრეწველო ცხიმოვანი სპირტები 13% A 0%         

38241000 
მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა და 

ღერძების წარმოებისათვის 7% A 0%         



38243000 

ლითონების კარბიდები არააგლომერირებული, 

ერთმანეთთან ან სხვა ლითონურ შემკვრელ 

ნივთიერებებთან შერეული 7% A 0%         

38244010 მაღალი ეფექტურობის წყლის შემამცირებელი დანამატი  7% A 0%         

38244090 
სხვა მზა დანამატები ცემენტების, საამშენებლო დუღაბებისა 

ან ბეტონებისათვის 7% A 0%         

38245000 არაცეცხლგამძლე სამშენებლო დუღაბები და ბეტონები 7% A 0%         

38246000  სორბიტი, 2905 44 სუბპოზიციის სორბიტის გარდა 14% A 0%         

38247100 
ნარევები, რომლებიც შეიცავენ ჰალოგენირებულ აციკლურ 

ნახშირწყალბადებს  მხოლოდ ფტორით და ქლორით  7% A 0%         

38247200 
ნარევები, რომლებიც შეიცავენ ბრომქლორდიფტორმეთანს, 

ბრომტრიფტორმეთანს ან დიბრომტეტრაფტორეთანს 7% A 0%         

38247300 

ნარევები, რომლებიც შეიცავენ მეთანის, ეთანის და 

პროპანის ჰალოგენირებულ წარმოებულებს და 

ჰიდრობრომფტორნახშირწყალბადებს  7% A 0%         

38247400 

ნარევები, რომლებიც შეიცავენ მეთანის, ეთანის და 

პროპანის ჰალოგენირებულ წარმოებულებს და 

ჰიდროქლორფტორნახშირწყალბადებს, 

პერფტორნახშირწყალბადების ან 

ჰიდროფტორნახშირწყალბადების შემცველობით ან 

შემცველობის გარეშე, მაგრამ არ შეიცავენ 

ქლორფტორნახშირწყალბადებს 7% A 0%         

38247500 

ნარევები, რომლებიც შეიცავენ მეთანის, ეთანის და 

პროპანის ჰალოგენირებულ წარმოებულებს და 

ნახშირბადის ტეტრაქლორიდს 7% A 0%         

38247600 

ნარევები, რომლებიც შეიცავენ მეთანის, ეთანის და 

პროპანის ჰალოგენირებულ წარმოებულებს და 1,1,1-

ტრიქლორეთანს (მეთილქლოროფორმი)  7% A 0%         

38247700 

ნარევები, რომლებიც შეიცავენ მეთანის, ეთანის და 

პროპანის ჰალოგენირებულ წარმოებულებს და ბრომმეთანს 

(მეთილბრომიდის) ან ბრომქლორმეთანს  7% A 0%         

38247800 

ნარევები, რომლებიც შეიცავენ მეთანის, ეთანის და 

პროპანის ჰალოგენირებულ წარმოებულებს და 

პერფტორნახშირწყალბადებს ან 

ჰიდროფტორნახშირწყალბადებს  7% A 0%         

38247900 

სხვა ნარევები, რომლებიც შეიცავენ აციკლური 

ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებულ წარმოებულებს, ორი 

ან მეტი სხვადასხვა ჰალოგენით 7% A 0%         

38248100 ნარევები და პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ოქსირანს 7% A 0%         

38248200 

ნარევები და პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ 

პოლიქლორბიფენილებს,  პოლიქლორტერფენილების ან 

პოლიბრომბიფენილებს 7% A 0%         

38248300 
ნარევები ან პრეპარატები ტრის (2,3-დიბრომპროპილი) 

ფოსფატის შემცველობით 7% A 0%         

38249010 ეთეროვანი ზეთები  7% A 0%         

38249020 მელნის ამომყვანები, კორექტორები და სხვა მსგავსი  9% A 0%         

38249030 

მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა ან 

ღერძების წარმოებისათვის; ქიმიური პროდუქტები და 

პრეპარატები, ქიმიური ან მისი მომიჯნავე მრეწველობის 

დარგების მიერ წარმოებული (ბუნებრივი პროდუქტების 

ნარევისაგან შედგენილი პრეპარატების ჩათვლით), სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:, დანარჩენი, 

აირი, ნახშირწყალბადთან შეერთების, (ბენზინით ჰაერის 

გაჯერების) ხელშეწყობის მიზნით  კარბურეტანტი 7% A 0%         

38249091 ნარევი 50%-ზე მეტი წონის ტალკის შემცველობით 7% A 0%         



38249092 
ნარევი 70%-ზე მეტი წონის  მაგნიუმის ოქსიდის 

შემცველობით 7% A 0%         

38249093 
კობალტის კონცენტრატებით დაფარული ნიკელის 

ჰიდროქსიდი (ნაჯერი ნახშირწყალბადები)  7% A 0%         

38249099 

ქიმიური პროდუქტები და პრეპარატები ქიმიური ან მისი 

მომიჯნავე მრეწველობის დარგების მიერ წარმოებული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

38251000 საქალაქო მეურნეობის ნარჩენები 7% A 0%         

38252000 ჩამდინარე წყლების შლამი 7% A 0%         

38253000 კლინიკური ნარჩენები 7% A 0%         

38254100 ნამუშევარი ორგანული ჰალოგენირებული გამხსნელები 7% A 0%         

38254900 
ნამუშევარი ორგანული გამხსნელები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

38255000 

ლითონების ამოსაჭმელი გამხსნელების, ჰიდრავლიკური 

სითხეების, მახრუჭებელი სითხეების და ანტიფრიზების 

ნარჩენები  7% A 0%         

38256100 

ძირითადად ორგანული შემადგენლების შემცველი, 

ქიმიური ან მომიჯნავე მრეწველობის დარგების დანარჩენი 

ნარჩენები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

38256900 
ქიმიური ან მომიჯნავე მრეწველობის დარგების დანარჩენი 

ნარჩენები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

38259000 

ქიმიური ან მრეწველობის მომიჯნავე დარგების ნარჩენი 

პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  7% A 0%         

38260000 

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც არ შეიცავენ, ან 

შეიცავენ 70 მას%-ზე ნაკლები ოდენობით ბიტუმოვანი 

ქანებისაგან მიღებულ ნავთობს ან ნავთობპროდუქტებს 7% A 0%         

39011000 
პოლიეთილენი ხვედრითი წონით 0,94-ზე ნაკლები, 

პირველადი ფორმით 7% C           

39012000 
პოლიეთილენი ხვედრითი წონით არაუმეტეს 0,94-ისა, 

პირველადი ფორმით 7% C           

39013000 
ეთილენის თანაპოლიმერები ვინილაცეტატით, პირველადი 

ფორმით 7% C           

39019010 

ეთინელ-პროპილენის თანაპოლიმერი, პირველადი 

ფორმით, სადაც მონომერის ხვედრითი წონა აღემატება 

პროპილენს  7% A 0%         

39019020 
დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენი, პირველადი ფორმით, 

სადაც მონომერის ხვედრითი წონა აღემატება პროპილენს  7% C           

39019090 
ეთილენის პოლიმერები პირველადი ფორმით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

39021000 პოლიპროპილენი პირველადი ფორმით 7% C           

39022000 პოლიიზობუტილენი პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39023010 
ეთინელ-პროპილენისთანაპოლიმერი, პირველადი ფორმით, 

სადაც პროპილენის ხვედრითი წონა აღემატება მონომერს 7% A 0%         

39023090 
პროპილენის თანაოლიმერი პირველადი ფორმით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% C           

39029000 
დანარჩენი ოლეფინების პოლიმერები პირველადი ფორმით, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

39031100 აქაფებადი პოლისტიროლი პირველადი ფორმით 7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

39031910 
მოდიფიცირებული პოლისტიროლი (აქაფებადის გარდა) 

პირველადი ფორმით 7% C           

39031990 
არამოდიფიცირებული პოლისტიროლი (აქაფებადის გარდა) 

პირველადი ფორმით 7% C           

39032000 
სტიროლაკრილონიტრილის თანაპოლიმერები პირველადი 

ფორმით 12% A 0%         



39033010 
მოდიფიცირებული აკრილონიტრილბუტადიენსტიროლის 

კოპოლიმერები პირველადი ფორმით 7% C           

39033090 

არამოდიფიცირებული 

აკრილონიტრილბუტადიენსტიროლის კოპოლიმერები 

პირველადი ფორმით 7% C           

39039000 
სტიროლის პოლიმერები პირველადი ფორმით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

39041010 ვინილქლორიდი  7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

39041090 
პოლივინილქლორიდი, სხვა კომპონენტებთან შეურეველი 

პირველადი ფორმით 7% C           

39042100 
 არაპლასტიფიცირებული პოლივინილქლორიდი შერეული, 

პირველადი ფორმით 7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

39042200 
პლასტიფიცირებული პოლივინილქლორიდი შერეული, 

პირველადი ფორმით 7% C           

39043000 
ვინილქლორიდისა და ვინილაცეტატის თანაპოლიმერები 

პირველადი ფორმით 9% A 0%         

39044000 
ვინილქლორიდისა თანაპოლიმერები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, პირველადი ფორმით 12% A 0%         

39045000 ვინილიდენქლორიდის პოლიმერები პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39046100 პოლიტეტრაფთორეთილენი პირველადი ფორმით 10% A 0%         

39046900 
ფთორპოლიმერები (გარდა პოლიტეტრაფთორეთილენისა) 

პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39049000 
ჰალოგინირებული ოლეფინების პოლიმერები პირველადი 

ფორმით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

39051200 
პოლივინილქლორიდი ვინილაცეტატით, წყალიანი 

დისპერსიის სახით 10% A 0%         

39051900 
პოლივინილქლორიდი ვინილაცეტატით, სხვა პირველადი 

ფორმით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

39052100 
ვინილაცეტატის თანაპოლიმერები, წყალიანი დისპერსიის 

სახით 10% A 0%         

39052900 
ვინილაცეტატის თანაპოლიმერები, სხვა პირველადი 

ფორმით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

39053000 

პოლივინილის სპირტი, პირველადი ფორმით, 

არაჰიდროლიზებული აცეტატური ჯგუფების 

შემცველობით ან მათ გარეშე 14% A 0%         

39059100 
ვინილი/ვინილის ეთერის თანაპოლიმერები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, პირველადი ფორმით 10% A 0%         

39059900 
ვინილი/ვინილის ეთერის პოლიმერები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, პირველადი ფორმით 10% A 0%         

39061000 პოლიმეთილმეტაკრილატი პირველადი ფორმით 7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

39069010 პოლიაკრილამიდი 7% A 0%         

39069090 
აკრილის პოლიმერები პირველადი ფორმით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39071010 პოლიოქსიმეთილენი პირველადი ფორმით  7% A 0%         

39071090 
პოლიაცეტალები პირველადი ფორმით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39072010 პოლითეთრამეთილენის გლიკოლის ეთერი  7% A 0%         

39072090 
პოლიეთერები პირველადი ფორმით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39073000 ეპოქსიდის ფისები პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39074000 პოლიკარბონატები პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39075000 ალკიდის ფისები პირველადი ფორმით 10% A 0%         

39076011 
პოლიეთილენტერეფტალატი ნაჭრების ან ნათალის სახით, 

მაღალი სიბლანტის 7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

39076019 პოლიეთილენტერეფტალატი ნაჭრების ან ნათალის სახით, 7% C           



სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

39076090 
პოლიეთილენტერეფტალატი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, პირველადი ფორმის 7% A 0%         

39077000 პოლილაქტიდი  7% A 0%         

39079100 
უჯერი პოლიეთერები, პირველადი ფორმით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებლი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39079910 პოლიბუტილენ ტერეფთალატი 7% C           

39079991 პოლიბუტილენადიპატ კოტერაფთალატი  7% A 0%         

39079999 
დანარჩენი პოლიეთერები პირველადი ფორმით, გარდა 

უჯერი პოლიეთერებისა 7% A 0%         

39081011 6.6 პოლიამიდის პოლიამიდები ნაჭრების ან ნათალის სახით 7% C           

39081012 6 პოლიამიდის პოლიამიდები ნაჭრების ან ნათალის სახით 7% C           

39081019 სხვა პოლიამიდები ნაჭრების ან ნათალის სახით 7% C           

39081090 
პირველადი პოლიამიდები -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ან -6,12, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% C           

39089000 
პოლიამიდები პირველადი ფორმით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% C           

39091000 
შარდოვანას და თიოშარდოვანას ფისები, პირველადი 

ფორმით 7% A 0%         

39092000 მელამინური ფისები, პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39093010 პოლიმეთილენპენილიზოციანატი 7% A 0%         

39093090 სხვა ამინო-ფისები პირველად ფორმით, გარდა პოლისა  7% A 0%         

39094000 ფენოლის ფისები, პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39095000 პოლიურეთანები, პირველადი ფომრით 7% A 0%         

39100000 სილიკონები პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39111000 
ნავთობის, კუმარონის, ინდენისა ან კუმარონინდენის 

ფისები და პოლიტერპენები პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39119000 

პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი 

პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში 

მითითებული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39121100 
ცელულოზის აცეტატები არაპლასტიფიცირებული, 

პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39121200 
ცელულოზის აცეტატები პლასტიფიცირებული, 

პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39122000 
ცელულოზის ნიტრატები (კოლოდიუმის ჩათვლით), 

პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39123100 
კარბოქსილმეთილცელულოზა და მისი მარილები, 

პირველადი ფორმით 7% A 0%         

39123900 
სხვა ცელულოზის ეთერები, პირველადი ფორმით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39129000 
ცელულოზა და მისი ქიმიური წარმოებულები, პირველადი 

ფორმით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39131000 ალგინმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 10% A 0%         

39139000 
ბუნებრივი და მოდიფიცირებული პოლიმერები, 

პირველადი ფორმით 7% B 5.2% 3.9% 2.6% 1.3% 0% 

39140000 

იონმიმოცვლითი ფისები, 3901-3913 სასაქონლო 

პოზიციების პოლიმერების ფუძეზე მიღებული, პირველადი 

ფორმით 7% A 0%         

39151000 
ეთილენის პოლიმერების ნარჩენები, ჩამონაჭრები და 

ჯართი 7% A 0%         

39152000 
 სტიროლის პოლიმერების ნარჩენები, ჩამონაჭრები და 

ჯართი 7% A 0%         

39153000 
ვინილქლორიდის პოლიმერების ნარჩენები, ჩამონაჭრები 

და ჯართი 7% A 0%         



39159010 
პოლიეთილენგლიკოლის ტერეფთალატის ნარჩენები, 

ჩამონაჭრები და ჯართი 7% A 0%         

39159090 პლასტმასის ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი, დანარჩენი 7% A 0%         

39161000 

პლასტმასის მონოძაფი 1მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, 

ღერძები და ფასონური პროფილები ეთელინის 

პოლიმერებისაგან, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი 

ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი 10% A 0%         

39162010 ვინილქლორიდის პოლიმერების ფასონური პროფილები 10% A 0%         

39162090 

პლასტმასის მონოძაფი 1მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, 

ღერძები და ფასონური პროფილები ვინილქლორიდის 

პოლიმერებისაგან, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი 

ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი 10% A 0%         

39169010 

პლასტმასის მონოძაფი 1მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, 

ღერძები და ფასონური პროფილები პოლიამიდებისაგან, 

დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ 

სხვაგვარად დაუმუშავებელი 10% A 0%         

39169090 

პლასტმასის მონოძაფი 1მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, 

ღერძები და ფასონური პროფილები დანარჩენი 

პლასტმასებისაგან, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი 

ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი 10% A 0%         

39171000 

 ხელოვნური გარსაცმები (ძეხვეულის ნაწარმისათვის) 

გამყარებული პროტეინებისაგან ან ცელულოზის 

მასალებისაგან 10% A 0%         

39172100 
ეთელინის პოლიმერების ხისტი მილები, მილაკები და 

შლანგები 10% A 0%         

39172200 
პროპელინის პოლიმერების ხისტი მილები, მილაკები და 

შლანგები 10% A 0%         

39172300 
ვინილქლორიდის პოლიმერების ხისტი მილები, მილაკები 

და შლანგები 10% A 0%         

39172900 
დანარჩენი პლასტმასების ხისტი მილები, მილაკები და 

შლანგები,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

39173100 
მოქნილი მილები, მილაკები და შლანგები, რომლებიც 

უძლებენ 27,6მპა-მდე წნევას 10% A 0%         

39173200 

მილები, მილაკები და შლანგები, დაუარმატურებელი ან 

სხვა მასალებთან არაკომბინირებული, უფიტიგენოდ, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39173300 

მილები, მილაკები და შლანგები, დაუარმატურებელი ან 

სხვა მასალებთან არაკომბინირებული, ფიტიგენებით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39173900 
პლასტმასის მილები, მილაკები და შლანგები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39174000 პლასტმასის მილების, მილაკების და შლანგების ფიტინგები 10% A 0%         

39181010 

კედლის/ჭერის პლასტმასის საფარები 

პოლივინილქლორიდით გაჟღენთილი ან დაფარული 

ფუძისაგან შემდგარი, სიგანე≥45სმ 10% A 0%         

39181090 
იატაკის საფარები პოლივინილქლორიდით გაჟღენთილი ან 

დაფარული ფუძისაგან შემდგარი 10% A 0%         

39189010 
დანარჩენი პლასტმასების საფარები კედლის ან ჭერისთვის, 

სიგანე≥45სმ 10% A 0%         

39189090 დანარჩენი პლასტმასების საფარები იატაკისთვის 10% A 0%         

39191010 

თვითწებადი პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, 

კილიტა, ლენტები, ზოლები და დანარჩენი ბრტყელი 

ფორმები, რულონებად სიგანით არა უმეტეს 20 სმ-ისა 

დამზადებული აკრილის ფისის ფუძეზე 7% A 0%         

39191091 ინკაპსულირებული რეფლექტორი რულონებად, სიგანე≤20 7% A 0%         



სმ  

39191099 

პლასტმასის თვითწებვადი  ლენტი/ფირფიტა, ფილები, 

ზოლები, ფურცელი, ფირები, კილიტა და დანარჩენი 

იატაკის ბრტყელი ფორმები, რულონებად, სიგანით არა 

უმეტეს 20სმ-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

39199010 ინკაპსულირებული რეფლექტორი  7% A 0%         

39199090 

პლასტმასის თვითწებვადი ლენტი/ფირფიტა, ფილები, 

ზოლები, ფურცელი, ფირები, კილიტა და დანარჩენი 

იატაკის ბრტყელი ფორმები,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39201010 ეთილენის პოლიმერების ბატარეის გამყოფი  7% A 0%         

39201090 

ეთელინის პოლიმერების ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი, 

დანარჩენები 7% A 0%         

39202010 ეთილენის პროპილენის ბატარეის გამყოფი 7% A 0%         

39202090 

პროპილენის პოლიმერების ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი, 

დანარჩენები 7% A 0%         

39203000 

სტიროლის პოლიმერების ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი, 

დანარჩენები 7% A 0%         

39204300 

ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები პოლივინილქლორიდით 

გაჟღენთილი ან დაფარული ფუძისაგან შემდგარი, 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი, პლასტიფიკატორების შემცველობით 

არანაკლებ 6 მას.%-ისა 7% A 0%         

39204900 

ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები პოლივინილქლორიდით 

გაჟღენთილი ან დაფარული ფუძისაგან შემდგარი, 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი, 6 მას. %-ზე ნაკლები პლასტიფიკატორების 

შემცველობით  7% A 0%         

39205100 

 პოლიმეთილმეტაკრილატის ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი 7% A 0%         

39205900 

აკრილის პოლიმერის ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები; 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი, დანარჩენები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

39206100 

პოლიკარბონატის ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები; 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი 7% A 0%         

39206200 
 პოლიეთილენტერეფტალატის ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 7% A 0%         



ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი 

39206300 

რთული უჯერი პოლიეთერების ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი 10% A 0%         

39206900 

პოლიესტერის ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები; 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი, დანარჩენები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

39207100 

რეგენერირებული ცელულოზის ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი 7% A 0%         

39207300 

ცელულოზის აცეტატის ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები; 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი  7% A 0%         

39207900 

ცელულოზის დანარჩენი წარმოებულების ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი, 

დანარჩენები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

39209100 

პოლივინილბუტირალის ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი  7% A 0%         

39209200 

პოლიამიდების ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები; 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი  10% A 0%         

39209300 

ამინოალდეჰიდური ფისების ფილები 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი  7% A 0%         

39209400 

ფენოლოალდეჰიდური ფისების ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი  10% A 0%         

39209910 

პოლიტეტრაფთორეთილენი ფილები; 

კილიტა/ზოლები/ფირები; დაუარმატურებელი, 

ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, ფუძეშრის გარეშე სხვა 

მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

39209990 

დანარჩენი პლასტმასის ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები; 

დაუარმატურებელი, ლამინირებული, არაუჯრედოვანი, 

ფუძეშრის გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით 

შეუერთებელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  7% A 0%         

39211100 

სტიროლის პოლიმერების უჯრედოვანი ფილები; ზოლები; 

ფირები; დაუარმატურებელი, ლამინირებული, ფუძეშრის 

გარეშე სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი 10% A 0%         

39211210 უჯრედოვანი ფილები; ზოლები; ფირები 
9% A 0%         



პოლივინილქლორიდით გაჟღენთილი ან დაფარული 

ფუძისაგან შემდგარი, შეერთებული საფეიქრო ნაწარმთან  

39211290 

უჯრედოვანი ფილები; ზოლები; ფირები 

პოლივინილქლორიდით გაჟღენთილი ან დაფარული 

ფუძისაგან შემდგარი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  7% A 0%         

39211310 
პოლიურეთანის უჯრედოვანი ფილები; ზოლები; ფირები 

შეერთებული საფეიქრო ნაწარმთან 9% A 0%         

39211390 
პოლიურეთანის უჯრედოვანი ფილები; ზოლები; ფირები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

39211400 
რეგენერირებული ცელულოზის უჯრედოვანი ფილები; 

ზოლები; ფირები 10% A 0%         

39211910 
დანარჩენი პლასტმასის უჯრედოვანი ფილები; ზოლები; 

ფირები შეერთებული საფეიქრო ნაწარმთან 9% A 0%         

39211990 

პლასტმასის უჯრედოვანი ფილები; ზოლები; ფირები 

შეერთებული საფეიქრო ნაწარმთან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  7% A 0%         

39219020 
პოლიეთილენი ფილები; ფირები შეერთებული მინის 

ბოჭკოსთან 7% A 0%         

39219030 
პოლიიზობუტილენის ფილები; ფირები; კოჭები 

შეერთებული ტექნოგენურ თექასთან 7% A 0%         

39219090 
დანარჩენი პლასტმასის ფილები; კილიტა/ზოლები/ფირები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   7% A 0%         

39221000 
პლასტმასის აბაზანები, შხაპები და წყლის ჩასადინარი 

ნიჟარები 10% A 0%         

39222000 
უნიტაზის დასაჯდომები და უნიტაზის სახურავები 

პლასტმასის 10% A 0%         

39229000 

ბიდეები, უნიტაზები და სხვა ანალოგიური ტიპის 

სანიტარიულ-ტექნიკური ნაწარმი პლასტმასებისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   10% A 0%         

39231000 
კოლოფები, ყუთები, კალათები და ანალოგიური ნაწარმი 

პლასტმასისგან 10% A 0%         

39232100 
ტომრები და ჩანთები (კონუსისებურთა ჩათვლით) 

ეთილენის პოლიმერებისაგან 10% A 0%         

39232900 
პლასტმასის ტომრები და ჩანთები (კონუსისებურთა 

ჩათვლით) დანარჩენი  10% A 0%         

39233000 
პლასტმასის ბოცები, ბოთლები, ფლაკონები და 

ანალოგიური ნაწარმი  7% A 0%         

39234000 
პლასტმასის კოჭები, მასრები, ბობინები და ანალოგიური 

ნაწარმი  10% A 0%         

39235000 
პლასტმასის საცობები, ხუფები, თალფაქები და სხვა საცობი 

ნაწარმი  10% A 0%         

39239000 

პლასტმასის ნაწარმი საქონსლი ტრანსპორტირებისა და 

შეფუთვისთვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი   10% A 0%         

39241000 პლასტმასის სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი 10% A 0%         

39249000 საყოფაცხოვრებო და ტუალეტის პლასტიკური ნივთები, nes  10% A 0%         

39251000 
პლასტმასის რეზერვუარები, ნიჟარები, დიდი კასრები და 

მსგავსი კონტეინერები 300 ლიტრზე მეტი მოცულობის 10% A 0%         

39252000 
პლასტმასის კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები, კარების 

ზღურბლები 10% A 0%         

39253000 
დარაბები, შტორები  და ანალოგიური ნაწარმი და მათი 

ნაწილები 10% A 0%         

39259000 
ქარხნული პლასტმასის ნაკეთობები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 10% A 0%         



39261000 საოფისე და საკანცელარიო მასალები 10% A 0%         

39262011 
ხელთათმანები, თათმანები და ხელჯაგები პოლიეთილენის 

(ვინილის ქლორიდის) 10% A 0%         

39262019 სხვა ხელთათმანები და თათმანები 10% A 0%         

39262090 ტანსაცმლის საკუთნოები და აქსესუარები 10% A 0%         

39263000 ვეჯის მოწყობილობა, ნაწილები ან მსგავსი პლასტმასის 10% A 0%         

39264000 ქანდაკებები და სხვა ორნამენტალური ნაკეთობები 10% A 0%         

39269010 მანქანა ან ინსტრუმენტები, პლასტიკის ნაწილები 10% A 0%         

39269090 პლასტიკის ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

40011000 
 ნატურალური კაუჩუკის ლატექსი, პირველადი ფორმით ან 

ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების სახით: 20% C           

40012100 სმოკედ-შიტსი (ნატურალური კაუჩუკის მარკა) 20% C           

40012200 

ნატურალური კაუჩუკი, ტექნიკურად სპეციფიცირებული 

პირველადი ფორმით ან ფირფიტების, ფურცლების, 

ზოლებისა ან ლენტების სახით: 20% C           

40012900 

ნატურალური კაუჩუკი,  პირველადი ფორმით ან 

ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების სახით, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 20% C           

40013000 

 ბალატა, გუტაპერჩი, გვაიულა, ჩიკლი და ანალოგიური 

ბუნებრივი ფისები პირველადი ფორმით ან ფირფიტების, 

ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების სახით 20% A 0%         

40021110 
ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი (SBR); კარბოქსილირებული 

ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი (XSBR):  8% A 0%         

40021190 
 ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი (SBR); კარბოქსილირებული 

ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი 8% A 0%         

40021911 SBR, დაუმუშავებელი, პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40021912 
ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი (SBR) მიღებული ხსნარში 

პოლიმერიზაციის გზით, პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40021913 SBR, თერმო-პლასტიკური, პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40021914 

  ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი (SBR)  მიღებული ხსნარში 

პოლიმერიზაციის გზით და თერმო-პლასტიკური, 

პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40021915 SBR, დაუმუშავებელი, პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40021916 
SBR, oil-filled, in primary forms SBR მიღებული ხსნარში 

პოლიმერიზაციის გზით, პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40021919 

სტიროლის კარბოქსირებული ბუტადიენსტიროლის 

კაუჩუკი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი პირველადი 

ფორმით  8% A 0%         

40021990 

ბუტადიენის და სტიროლის კარბოქსირებული 

ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი ფირფიტების ან ზოლების 

სახით 8% A 0%         

40022010 ბუტადიენის კაუჩუკი პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40022090 
ბუტადიენის კაუჩუკი პირველადი ფორმით  ან 

ფირფიტების, ფურცლების, ზოლების სახით 8% A 0%         

40023110  იზობუტილენიზოპრენული კაუჩუკი პირველადი ფორმით 6% A 0%         

40023190 
 ჰალოგენირებული იზობუტილენიზოპრენული კაუჩუკი 

ფირფიტების, ფურცლების, ზოლების სახით 8% A 0%         

40023910 
ჰალოგენირებული იზობუტილენიზოპრენული კაუჩუკი 

პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40023990 იზობუტილენიზოპრენული კაუჩუკი 8% A 0%         

40024100 ქლოროპრენული კაუჩუკი (ქლორბუტადიენისა) 8% A 0%         

40024910 ქლოროპრენული კაუჩუკი პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40024990 
ქლოროპრენული კაუჩუკი ფირფიტების, ფურცლების, 

ზოლების სახით 8% A 0%         

40025100 აკროლინიტრილ-ბუტადიენის კაუჩუკის ლატექსი 8% A 0%         



40025910 
აკრილონიტრილბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი 

პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40025990 
აკრილონიტრილბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი 

ფირფიტების, ფურცლების, ზოლების სახით 8% A 0%         

40026010 იზოპრენის კაუჩუკი პირველადი ფორმით 3% A 0%         

40026090 
იზოპრენის კაუჩუკი ფირფიტების, ფურცლების, ზოლების 

სახით 5% A 0%         

40027010 
ეთილენპროპილენდიენის შეუუღლებელი კაუჩუკი 

პირველადი ფორმით 8% A 0%         

40027090 
ეთილენპროპილენდიენის შეუუღლებელი კაუჩუკი 

ფურცლების, ზოლების სახით 8% A 0%         

40028000 

სასაქონლო პოზიციის 40.01 ნებისმიერი პროდუქტის 

ნარევები 40.02 სასაქონლო პოზიციის ნებისმიერ 

პროდუქტთან 8% A 0%         

40029100 
სინთეტიკური კაუჩუკის ლატექსი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

40029911 
სინთეტიკური კაუჩუკი, პირველადი ფორმით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

40029919 
სინთეტიკური კაუჩუკი, ფურცლების, ზოლების სახით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

40029990 ფაქტისი მიღებული ზეთებისაგან 4% A 0%         

40030000 
რეგენერირებული კაუჩუკი პირველადი ფორმით ან 

ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების სახით 8% A 0%         

40040000 
რეზინის ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი (გარდა მყარი 

რეზინისა), მათგან მიღებული ფხვნილები და გრანულები 8% A 0%         

40051000 

არავულკანიზებული რეზინის ნარევი, პირველადი ფორმით 

ან ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების 

სახით: 8% C           

40052000 
 არავულკანიზებული რეზინის ნარევი, დისპერსიები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 8% C           

40059100 არავულკანიზებული რეზინის ნარევი, პირველადი ფორმით 8% C           

40059900 

არავულკანიზებული რეზინის ნარევი, პირველადი ფორმით 

ან ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების 

სახით: 8% C           

40061000  პროტექტორული ნამზადები სალტეების აღსადგენად 8% A 0%         

40069010 
არავულკანიზებული რეზინის დანარჩენი ფორმები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

40069020 
არავულკანიზებული რეზინის სხვა ნივთები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 14% A 0%         

40070000 ვულკანიზებული რეზინის ძაფი და კორდი 14% A 0%         

40081100 
 ვულკანიზებული რეზინის ფირფიტები, ფურცლები, 

ზოლები, ლენტები 8% A 0%         

40081900 
 ვულკანიზებული ფოროვანი რეზინის პროფილური 

ფორმები და წნელები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

40082100 
არაფოროვანი ვულკანიზებული (გარდა მყარისა) რეზინის 

ფირფიტები, ფურცლები და ზოლები  8% A 0%         

40082900 
არაფოროვანი ვულკანიზებული რეზინის (გარდა მყარისა) 

პროფილური ფორმები და წნელები 8% A 0%         

40091100 

 ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები და შლანგები 

დაუარმატურებელი ან სხვა მეთოდით სხვა მასალებთან 

არაკომბინირებული 11% A 0%         

40091200 

 ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები, 

დაუარმატურებელი ან სხვა მეთოდით სხვა მასალებთან 

არაკომბინირებული უფიტინგებოდ ან ფიტინგებით  10% A 0%         

40092100 ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები 11% A 0%         



დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული 

მხოლოდ ლითონთან უფიტინგოდ  

40092200 

ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები 

დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული 

მხოლოდ ლითონთან ფიტინგებით 10% A 0%         

40093100 

ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები 

დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული 

მხოლოდ ტექსტილის მასალებთან უფიტინგოდ  11% A 0%         

40093200 

ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები 

დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული 

მხოლოდ ტექსტილის მასალებთან ფიტინგებით 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

40094100 

ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები 

დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული სხვა 

მასალებთან, უფიტინგოდ 11% A 0%         

40094200 

ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები 

დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული სხვა 

მასალებთან, ფიტინგებით 10% A 0%         

40101100 

ვულკანიზებული რეზინის კონვეიერული ლენტები ან 

ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი დაარმატურებული 

მხოლოდ ლითონით 10% A 0%         

40101200 

ვულკანიზებული რეზინის კონვეიერული ლენტები ან 

ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი დაარმატურებული 

მხოლოდ  ტექსტილის მასალებით 10% A 0%         

40101900 
ვულკანიზებული რეზინის კონვეიერული ლენტები ან 

ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი, სხვაგან დაუსახელებელი 10% A 0%         

40103100 

  უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი 

კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანი, გარშემოწერილობის 

სიგრძით 60 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 180 სმ-ისა 8% A 0%         

40103200 

უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი 

კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანის გარდა, 

გარშემოწერილობის სიგრძით 60 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 180 სმ-ისა 8% A 0%         

40103300 

უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი 

კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანი, გარშემოწერილობის 

სიგრძით 180 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 240 სმ-ისა 8% A 0%         

40103400 

უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი 

კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანის გარდა, 

გარშემოწერილობის სიგრძით 180 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 240 სმ-ისა 8% A 0%         

40103500 

უსასრულო დაკბილული ამძრავი ღვედები, 

გარშემოწერილობის სიგრძით 60 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 150 სმ-ისა 10% A 0%         

40103600 

უსასრულო დაკბილული ამძრავი ღვედები, 

გარშემოწერილობის სიგრძით 150 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 198 სმ-ისა 10% A 0%         

40103900 
ვულკანიზებული რეზინის კონვეიერული ლენტები ან 

ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი, სხვაგან დაუსახელებელი 8% A 0%         

40111000 
რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი, 

მსუბუქი ავტომობილებისთვის 10% A 0%         

40112000 

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი, 

ავტობუსებისა ან ტვირთის გადასაზიდი ძრავიანი 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის: 10% A 0%         

40113000 
ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 

ავიაციაში გამოსაყენებელი 1% A 0%         

40114000 ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 15% A 0%         



ველოსიპედებისთვის გამოსაყენებელი 

40115000 
ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 

მოტოციკლებისთვის გამოსაყენებელი 20% A 0%         

40116100 

ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 

სასოფლო და სატყეო მეურნეობაში გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 18% A 0%         

40116200 

ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 

მშენებლობაში ან მრეწველობაში გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანებისათვის და 61 

სმ-ზე მეტი ჩასასმელი დიამეტრის მქონე 18% A 0%         

40116300 

მშენებლობაში ან მრეწველობაში გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანებისათვის და 61 

სმ-ზე მეტი ჩასასმელი დიამეტრის მქონე 18% A 0%         

40116900 
ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, 

სხვაგან დაუსახელებელი 18% A 0%         

40119200 

ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 

სასოფლო და სატყეო მეურნეობაში გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 25% A 0%         

40119300 

ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 

მშენებლობაში ან მრეწველობაში გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანებისათვის და არა 

უმეტეს 61 სმ ჩასასმელი დიამეტრის მქონე 25% A 0%         

40119400 

ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები 

მშენებლობაში ან მრეწველობაში გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანებისათვის და 61 

სმ-ზე მეტი ჩასასმელი დიამეტრის მქონე 25% A 0%         

40119900 
ახალი რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, 

სხვაგან დაუსახელებელი 25% A 0%         

40121100 

რეზინის პნევმატური სალტეები აღდგენილი ან ნახმარი 

მსუბუქი ავტომობილების (სატვირთო-სამგზავრო 

ავტომობილი-ფურგონებისა და სპორტული 

ავტომობილების ჩათვლით) 20% A 0%         

40121200 

რეზინის პნევმატური სალტეები აღდგენილი ან ნახმარი 

ავტობუსებისა ან ტვირთის გადასაზიდი ძრავიანი 

სატრანსპორტო საშუალებების 20% A 0%         

40121300 
რეზინის პნევმატური სალტეები აღდგენილი ან ნახმარი 

სამოქალაქო ავიაციის 20% A 0%         

40121900 
რეზინის პნევმატური სალტეები აღდგენილი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 20% A 0%         

40122010 რეზინის პნევმატური სალტეები ავტომობილებზე ნახმარი 25% A 0%         

40122090 
რეზინის პნევმატური სალტეები ავტომობილების გარდა 

სხვაზე ნახმარი  25% A 0%         

40129010 
რეზინის კამერები და ა.შ. თვითმფრინავებისთვის 

გამოსაყენებელი 3% A 0%         

40129020 
რეზინის კამერები და ა.შ. ავტომობილებისთვის 

გამოსაყენებელი 22% A 0%         

40129090 რეზინის კამერები და ა.შ., სხვა ადგილას დაუსახელებელი 22% A 0%         

40131000 
რეზინის  შიდა მილები  ავტობუსებისა ან ტვირთის 

გადასაზიდი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის: 15% A 0%         

40132000   რეზინის შიდა მილები ველოსიპედებისთვის 15% A 0%         

40139010  რეზინის შიდა მილები თვითმფრინავებისთვის 3% A 0%         

40139090 რეზინის შიდა მილები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 15% A 0%         

40141000 საშოს კონტრაცეპტივი 0% A 0%         

40149000 
ვულკანიზებული რეზინის ჰიგიენური და ფარმაცევტული 

ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 18% A 0%         



40151100 ქირურგიული ხელთათმანები 8% A 0%         

40151900 
ვულკანიზებული რეზინის ხელთათმანი (მაგ: 

ქირურგიული) 18% A 0%         

40159010 
ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი  და მისი 

საკუთნოები სამედიცინო მოხმარებისთვის 8% A 0%         

40159090 
ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი  და მისი 

საკუთნოები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 15% A 0%         

40161010 
ვულკანიზებული ფოროვანი რეზინის  

კომპონენტები/მანქანის ნაწილები 8% A 0%         

40161090 
ვულკანიზებული ფოროვანი რეზინის ნივთები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 15% A 0%         

40169100  იატაკის საფარები და ვულკანიზებული რეზინის ხალიჩები 18% A 0%         

40169200 ვულკანიზებული რეზინის საშლელები 18% A 0%         

40169310 
შუასადებები, საყელურები და მანქანების ვულკანიზებული 

რეზინი 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

40169390 

შუასადებები, საყელურები და ვულკანიზებული რეზინის 

სხვა შემამჭიდროებლები მანქანების გარდა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 15% A 0%         

40169400   ვულკანიზებული რეზინის ნავი ან ნავმისადგომი  18% A 0%         

40169500 
ვულკანიზებული რეზინის გასაბერი ნივთები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 18% A 0%         

40169910 
ვულკანიზებული რეზინის ნაწილები ან კომპონენტები 

მანქანისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

40169990 
ვულკანიზებული რეზინის საგნები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

40170010 
მყარი რეზინი ყველანაირი ფორმით, ნარჩენებისა და 

ჯართის ჩათვლით 8% A 0%         

40170020 მყარი რეზინის ნაწარმი 15% A 0%         

41012011 

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და მთელი ტყავები  

თითოეული მასით არა უმეტეს 8 კგ-ისა მშრალი სახით, 10 

კგ-ისა მშრალად დამარილებული ან 16 კგ-ისა 

ახალგატყავებული, სველად დამარილებული ან სხვა 

დაკონსერვებული სახით 8% A 0%         

41012019 

სხვა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და მთელი ტყავები 

თითოეული მასით არა უმეტეს 8 კგ-ისა მშრალი სახით, 10 

კგ-ისა მშრალად დამარილებული ან 16 კგ-ისა 

ახალგატყავებული, სველად დამარილებული ან სხვა 

დაკონსერვებული სახით 5% A 0%         

41012020 

ცხენების ოჯახის ცხოველების და მთელი ტყავები  

თითოეული მასით არა უმეტეს 8 კგ-ისა მშრალი სახით, 10 

კგ-ისა მშრალად დამარილებული ან 16 კგ-ისა 

ახალგატყავებული, სველად დამარილებული ან სხვა 

დაკონსერვებული სახით 5% A 0%         

41015011 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და მთელი ტყავები  მასით 

16 კგ-ზე მეტი, გაუთრიმლავი პერგამენტის სახით 

გამოუქნელი ან შემდგომ მომზადებული ბეწვის საფარით ან 

მის გარეშე, გაყოფილი ან არა, გათრიმლული, რომელიც 

შექცევადია 8% A 0%         

41015019 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და მთელი ტყავები  მასით 

16 კგ-ზე მეტი, გაუთრიმლავი პერგამენტის სახით 

გამოუქნელი ან შემდგომ მომზადებული ბეწვის საფარით ან 

მის გარეშე, გაყოფილი ან არა, გარდა გათრიმლულისა, 

რომელიც შექცევადია 5% A 0%         

41015020 
ცხენების ოჯახის ცხოველების და მთელი ტყავები მასით 16 

კგ-ზე მეტ, გაუთრიმლავი პერგამენტის სახით გამოუქნელი 5% A 0%         



ან შემდგომ მომზადებული, ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, 

გაყოფილი ან არა 

41019011 

დუმა და შიგნეულობა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის და 

მთელი ტყავები  მასით 16 კგ-ზე მეტი, გაუთრიმლავი 

პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომ 

მომზადებული ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან 

არა, გათრიმლული, შექცევადი 8% A 0%         

41019019 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დუმა და შიგნეულობა და 

მთელი ტყავები  მასით 16 კგ-ზე მეტი, გაუთრიმლავი 

პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომ 

მომზადებული ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან 

არა, გარდა გათრიმლულისა, რომელიც  შექცევადია 5% A 0%         

41019020 

Butts, bends and bellies and the other hides and skins of equine 

animals, not tanned, parchment-dressed or further prepared, whether 

or not dehaired or split ცხენების ოჯახის ცხოველების დუმა და 

სხვა ტყავი, გაუთრიმლავი პერგამენტის სახით გამოუქნელი 

ან შემდგომ მომზადებული ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, 

გაყოფილი ან არა 5% A 0%         

41021000 ცხვრისა ან ბატკნის დაუმუშავებელი ტყავები 7% A 0%         

41022110 

ცხვრისა ან ბატკნის დაუმუშავებელი ტყავები, 

დაკონსერვებული მაგრამ  გაუთრიმლავი, პერგამენტის 

სახით გამოუქნელი, მატყლის საფარის გარეშე, 

გათრიმლული და შექცევადი  14% A 0%         

41022190 

Raw skins of sheep or lambs, pickled, but not tanned, parchment-

dressed or further prepared, without wool on, excl. have undergone a 

tanning which is reversible  ცხვრისა ან ბატკნის 

დაუმუშავებელი ტყავები, დაკონსერვებული მაგრამ 

გაუთრიმლავი,  პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან 

შემდგომ მომზადებული, მატყლის საფარის გარეშე,  გარდა 

გათრიმლული, რომელიც შექცევადია 9% A 0%         

41022910 

Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed or 

otherwise preserved (excl. pickled), without wool on, have 

undergone a tanning which is reversible ცხვრისა ან ბატკნის 

დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან 

დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან 

სხვა წესით შენახული (გარდა დაკონსერვებულისა),  

მატყლის საფარის გარეშე, გათრიმლული, რომელიც 

შექცევადია 14% A 0%         

41022990 

Raw skins of sheep or lambs, fresh, or salted, dried, limed or 

otherwise preserved, without wool on, nes ცხვრისა ან ბატკნის 

დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან 

დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან 

სხვა წესით შენახული, მატყლის საფარის გარეშე, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 7% A 0%         

41032000 

 რეპტილიების და სხვა დაუმუშავებელი ტყავები 

ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, 

ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, 

მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან 

შემდგომი დამუშავებით ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, 

გაყოფილი ან არა 9% A 0%         

41033000 

ღორის და სხვა დაუმუშავებელი ტყავები ახალგატყავებული 

ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული 

ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, 

პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავებით 

ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა 9% A 0%         

41039011 თხების ტყავები და გამომშრალი ტყავები, შექცევადად 14% A 0%         



გათრიმლული  

41039019 

Dried hides and skins of goats other than those have undergone a 

reversible tanning process თხების ტყავები და გამომშრალი 

ტყავები, შექცევადად გათრიმლულის გარეშე 9% A 0%         

41039021 

Other hides and skins of goats or of kids, which have undergone a 

reversible tanning process სხვა თხების ან თხების შვილის 

ტყავები და გამომშრალი ტყავები, შექცევადად 

გათრიმლული 14% A 0%         

41039029 

Other hides and skins of goats or of kids other than those have 

undergone a reversible tanning process სხვა თხების ან თხების 

შვილის ტყავები და გამომშრალი ტყავები, შექცევადად 

გათრიმლულის გარდა 9% A 0%         

41039090 
 სხვა დაუმუშავებელი ტყავები, რეპტილიების, ღორის და 

თხის გარდა 9% A 0%         

41041111 

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების გათრიმლული ტყავი 

(ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების გარდა), მთელი 

მარცვლები ან გაყოფილი მარცვლები, მაგრამ შემდგომი 

დამუშავების გარეშე 7% A 0%         

41041119 

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ტყავი ნოტიო 

მდგომარეობაში, (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების 

გარდა) სრული მარცვლები ან გაყოფილი მარცვლები, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე 8% A 0%         

41041120 

ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი, ნოტიო 

მდგომარეობაში, მთელი მარცვლები, გაუყოფელი ან 

გაყოფილი მარცვლები, შემდგომი დამუშავების გარეშე 5% A 0%         

41041911 

განსაზღვრული ლურჯის შეფერილობის (ქრომირებული) 

მსხვილფეხა რქოსანის ტყავი, ქრომირებული 

ნახევარფაბრიკატების, შემდგომი დამუშავების გარეშე, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

41041919 

მსხვილფეხა რქოსანის ტყავი, ნოტიო მდგომარეობაში, 

გარდა განსაზღვრული ლურჯის შეფერილობის 

(ქრომირებული), სხვა ადგილას დაუსახელებელი, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე 7% A 0%         

41041920 

 ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი, ნოტიო 

მდგომარეობაში, შემდგომი დამუშავების გარეშე, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 7% A 0%         

41044100 

 მსხვილფეხა რქოსანის ან ცხენების ოჯახის ცხოველების 

ტყავი ბეწვის საფარის გარეშე, მშრალ მდგომარეობაში, 

მთელი მარცვლები, გაუყოფელი ან გაყოფილი მარცვლები, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე 5% A 0%         

41044910 

მსხვილფეხა რქოსანის ან ცხენების ოჯახის ცხოველების 

ტყავი ბეწვის საფარის გარეშე, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, მშრალ მდგომარეობაში, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ღვედების მანქანურად 

დასამზადებლად 5% A 0%         

41044990 

 მსხვილფეხა რქოსანის ან ცხენების ოჯახის ცხოველების 

ტყავი ბეწვის საფარის გარეშე,შემდგომი დამუშავების 

გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი,  7% A 0%         

41051010 

ცხვრისა ან ბატკნის ტყავი მატყლის საფარის გარეშე, 

ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების გარდა გაყოფილი ან 

არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე: 14% A 0%         

41051090 

 ცხვრისა ან ბატკნის ტყავი მატყლის საფარის გარეშე, ნოტიო 

მდგომარეობაში ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების 

გარდა, გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების 

გარეშე 10% A 0%         



41053000 

ცხვრისა ან ბატკნის ტყავი, მშრალ მდგომარეობაში მატყლის 

საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი 

დამუშავების გარეშე 8% A 0%         

41062100 

Goat or kid skin leather, in the wet state(incl. wet-blue), without hair 

on, but not further prepared, whether or not split თხის ან kid skin 

ტყავი, ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული 

ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით), მატყლის საფარის გარეშე, 

მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე, გაყოფილი ან არა 14% A 0%         

41062200 
ცხვრისა ან ციკნის ტყავი მატყლის საფარის გარეშე, 

გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე 14% A 0%         

41063110 

განსაზღვრული ლურჯის შეფერილობის (ქრომირებული) 

ნახევარფაბრიკატების ღორის ტყავი, ბეწვის საფარის გარეშე, 

გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე 14% A 0%         

41063190 

 ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების გარდა ღორის ტყავი, 

ბეწვის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი 

დამუშავების გარეშე 14% A 0%         

41063200 

 ღორის ტყავი, მშრალ მდგომარეობაში, ბეწვის საფარის 

გარეშე, გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების 

გარეშე 14% A 0%         

41064000 
 რეპტილიების ტყავი, თრიმლვით ან გამომშრალი, მაგრამ 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, გაყოფილი ან არა 14% A 0%         

41069100 

სხვაგან დაუსახელებელი ცხოველების ტყავი, ნოტიო 

მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების 

ჩათვლით), ბეწვის საფარის გარეშე, მაგრამ შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, გაყოფილი ან არა 14% A 0%         

41069200 

სხვაგან დაუსახელებელი ცხოველების ტყავი, გამომშრალ 

მდგომარეობაში, ბეწვის საფარის გარეშე, მაგრამ შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, გაყოფილი ან არა 14% A 0%         

41071110 

 ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ, 

დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით)  ბეწვის საფარის 

გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო პოზიციის 

ტყავის გარდა, მთლიანი ტყავები, მთლიანი მარცვლები, 

გაუყოფელი  8% A 0%         

41071120 

 ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ,  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის   ბეწვის საფარის გარეშე,  4114 

სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა, მთლიანი ტყავები, 

მთლიანი მარცვლები, გაუყოფელი 5% A 0%         

41071210 

  ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ,  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის  (კამეჩის ჩათვლით) ბეწვის საფარის 

გარეშე,  4114 სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა, მთლიანი 

ტყავები, მთლიანი მარცვლები, გაუყოფელი 8% A 0%         

41071220 

 ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ,  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით,ცხენის 

ოჯახის  ბეწვის საფარის გარეშე,  4114 სასაქონლო პოზიციის 

ტყავის გარდა, მთლიანი ტყავები, მთლიანი მარცვლები, 

გაუყოფელი 5% A 0%         

41071910 

ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ,  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის  (კამეჩის ჩათვლით) ბეწვის საფარის 

გარეშე, გაყოფილი ან არა,  4114 სასაქონლო პოზიციის 

ტყავის გარდა, მთლიანი ტყავები, მთლიანი მარცვლები, 

გაუყოფელი  დანადგარების ქამრებისთვის, ღვედების 5% A 0%         



მანქანურად დასამზადებლად 

41071990 

 ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ,  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის  (კამეჩის ჩათვლით) ან ცხენების 

ოჯახის,  ბეწვის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა,  4114 

სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა, მთელი ტყავები, 

მთლიანი მარცვლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, 

ღვედების მანქანურად დასამზადებლად 7% A 0%         

41079100 

 ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ,  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის  (კამეჩის ჩათვლით) ან ცხენების 

ოჯახის,  ბეწვის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა,  4114 

სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა, მთელი ტყავების, 

მთლიანი მარცვლების გარდა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

41079200 

 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან 

ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი, გათრიმლის შემდეგ 

დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით, 

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, ბეწვის 

საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო 

პოზიციის ტყავის გარდა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 5% A 0%         

41079910 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან 

ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი, გათრიმლის შემდეგ 

დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით, 

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, ბეწვის 

საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო 

პოზიციის ტყავის გარდა: 5% A 0%         

41079990 

  ტყავი მომზადებული გათრიმლვის ან გამოშრობის შემდეგ,  

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, მსხვილფეხა 

რქოსანი პირუტყვის  (კამეჩის ჩათვლით) ან ცხენების 

ოჯახის,  ბეწვის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა,  4114 

სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა, მთელი ტყავების 

გარდა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 7% A 0%         

41120000 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან 

ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი, გათრიმლის შემდეგ 

დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით, 

პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, ბეწვის 

საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო 

პოზიციის ტყავის გარდა: 8% A 0%         

41131000 

თხების და ციკნის ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით 

დამუშავებული ან ტყავის კრასტის სახით, პერგამენტის 

სახით გამოქნილის ჩათვლით, მატყლის ან ბეწვის საფარის 

გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო პოზიციის 

ტყავის გარდა: 14% A 0%         

41132000 

   ღორის ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით 

დამუშავებული ან ტყავის კრასტის სახით, პერგამენტის 

სახით გამოქნილის ჩათვლით, მატყლის ან ბეწვის საფარის 

გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო პოზიციის 

ტყავის გარდა: 14% A 0%         

41133000 

   რეპტილიების ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით 

დამუშავებული ან ტყავის კრასტის სახით, პერგამენტის 

სახით გამოქნილის ჩათვლით, მატყლის ან ბეწვის საფარის 

გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო პოზიციის 14% A 0%         



ტყავის გარდა: 

41139000 

სხვა,  სხვაგან დაუსახელებელი ცხოველების ტყავი ტყავი, 

გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავის 

კრასტის სახით, პერგამენტის სახით გამოქნილის ჩათვლით, 

მატყლის ან ბეწვის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 

სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა: 14% A 0%         

41141000 ზამში (კომბინირებული ზამშის ჩათვლით): 14% A 0%         

41142000 
– ლაქის ტყავი და ლამინირებული ლაქის ტყავი; 

ლითონიზებული ტყავი 10% A 0%         

41151000 

 კომპოზიციური ტყავი ნატურალური ტყავის ან ტყავეულის 

ბოჭკოს ფუძეზე, ფირფიტების, ფურცლების, ზოლების, 

ლენტების სახით, რულონებად ან არარულონებად 14% A 0%         

41152000 

ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავის ჩამონაჭრები და 

სხვა ნარჩენები, ტყავის ნაწარმის დასამზადებლად 

უვარგისი; ტყავის მტვერი, ფხვნილი და ფქვილი 14% A 0%         

42010000 

 სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა ნებისმიერი 

ცხოველებისათვის (საწევების, სადავეების, სამუხლეების, 

სადრუნჩეების, ჩულების, აბგების, ძაღლის ჩულებისა და 

ანალოგიური ნაკეთობების ჩათვლით), ნებისმიერი 

მასალისაგან დამზადებული 20% A 0%         

42021110 
 ნატურალური ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის 

ზედაპირით: 15% A 0%         

42021190 

საკვოიაჟები, ჩემოდნები, ქალის ჩანთა-ჩემოდნები, საქმიანი 

ქაღალდების კეისები, პორტფელები, სასკოლო 

ზურგჩანთები და ანალოგიური კონტეინერები, სხვაგან ჯერ 

არ დასახელებული გარე ტყავის ზედაპირით ან ტყავის ან 

ლაქის 10% A 0%         

42021210 
 ჩემოდნები პლასტიკის გარე ზედაპირით ან ტექსტილის 

მასალებით 20% A 0%         

42021290 

 საკვოიაჟები, ჩემოდნები, ქალის ჩანთა-ჩემოდნები, საქმიანი 

ქაღალდების კეისები, პორტფელები, სასკოლო 

ზურგჩანთები და ანალოგიური კონტეინერები, სხვაგან ჯერ 

არ დასახელებული გარე პლასტიკის ზედაპირით ან 

ტექსტილის მასალებით 20% A 0%         

42021900 

 საკვოიაჟები, ჩემოდნები, ქალის ჩანთა-ჩემოდნები, საქმიანი 

ქაღალდების კეისები, პორტფელები, სასკოლო 

ზურგჩანთები და ანალოგიური კონტეინერები, სხვაგან ჯერ 

არ დასახელებული (მაგალითად ვულკანიზებული 

ვულკანიზებული ბოჭკოსი ან მუყაოსი) 20% A 0%         

42022100 

ქალის ჩანთები მხარზე გადასაკიდებელი თასმით ან თასმის 

გარეშე, უსახელურო ჩანთების ჩათვლით, ტყავის გარე 

ზედაპირის გარეშე, ტყავის ან ლაქის შემადგენლობით 10% A 0%         

42022200 

 ქალის ჩანთები მხარზე გადასაკიდებელი თასმით ან თასმის 

გარეშე, უსახელურო ჩანთების ჩათვლით პლასტმასის 

ფურცლებისა ან ტექსტილის მასალების ზედაპირით 10% A 0%         

42022900 

 ქალის ჩანთები მხარზე გადასაკიდებელი თასმით ან თასმის 

გარეშე, უსახელურო ჩანთების ჩათვლით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი (მაგალითად მაგალითად 

ვულკანიზებული ვულკანიზებული ბოჭკოსი ან მუყაოს) 20% A 0%         

42023100 

ნაწარმი, ჩვეულებრივ ჯიბით ან ქალის ჩანთით 

სატარებელი, გარე ტყავის ზედაპირით, ტყავის 

შემადგენლობით ან ლაქის შემადგენლობთ 10% A 0%         

42023200 
ნაწარმი, ჩვეულებრივ ჯიბით ან ქალის ჩანთით სატარებელი 

პლასტმასის ფურცლებისა ან ტექსტილის მასალების 20% A 0%         



ზედაპირით 

42023900 

ნაწარმი, ჩვეულებრივ ჯიბით ან ქალის ჩანთით 

სატარებელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, (მაგალითად 

მაგალითად ვულკანიზებული ვულკანიზებული ბოჭკოსი 

ან მუყაოს) 20% A 0%         

42029100 

 ინსტრუმენტების ჩასადებები, დანა-ჩანგლის ჩასადებები და 

კონტეინერები სხვა ადგილას დაუსახელებელი, ტყავის გარე 

ზედაპირით, ტყავის ან ლაქის შემადგენლობით 10% A 0%         

42029200 

 ინსტრუმენტების ჩასადებები, დანა-ჩანგლის ჩასადებები და 

კონტეინერები სხვა ადგილას დაუსახელებელი, პლასტმასის 

ფურცლებისა ან ტექსტილის მასალების ზედაპირით 10% A 0%         

42029900 

 ინსტრუმენტების ჩასადებები, დანა-ჩანგლის ჩასადებები და 

კონტეინერები სხვაგან ჯერ არ დასახელებული (მაგალითად 

მაგალითად ვულკანიზებული ვულკანიზებული ბოჭკოსი 

ან მუყაოს) 20% A 0%         

42031000 
ტანსაცმლის საგნები და მისი საკუთნოები ნატურალური ან 

კომპოზიციური ტყავისაგან: 10% A 0%         

42032100 
ხელთათმანები, ხელჯაგები, და თათმანები, სპორტული 

გამოყენებისთვის, ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის 20% A 0%         

42032910 სამუშაო ხელთათმანები, ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის 20% A 0%         

42032990 
ხელთათმანები, ხელჯაგები, და თათმანები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის 20% A 0%         

42033010 ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის ქამრები 10% A 0%         

42033020 
Bandoliers ტყვიების ჩასადები ღვედი (პატრონაჟი) ტყავის ან 

კომპოზიციური ტყავის 10% A 0%         

42034000 
 ტანსაცმლის აქსესუარები ტყავის ან კომპოზიციური 

ტყავის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 20% A 0%         

42050010 
 ნატურალური ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის 

დასაჯდომის გადასაფარებელი 12% A 0%         

42050020 

ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის სხვა საგნები 

გამოსაყენებლად მანქანებში ან მექანიკურ მოწყობილობებში 

ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის  8% A 0%         

42050090 
 ნატურალური ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის სხვა 

ნაწარმი 12% A 0%         

42060000 
ნაწარმი ნაწლავებისაგან (აბრეშუმხვიას ფიბრიონის ბოჭკოს 

გარდა), ბუშტებისა და მყესებისაგან 20% A 0%         

43011000 
 ბეწვეულის ნედლეული  წაულასი, მთლიანი, თავით, 

კუდითა ან თათებით ანდა მათ გარეშე: 15% A 0%         

43013000 

 ბეწვეულის ნედლეული  შემდეგი ჯიშების ბატკნებისა: 

ასტრახანის, დუმიანი, კრაველის, სპარსული და 

ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე ინდური, ჩინური, 

მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა, მთლიანი, თავით, 

კუდით, თათებით ან მათ გარეშე 20% A 0%         

43016000 
 ბეწვეულის ნედლეული მელიის, მთლიანი, თავით, 

კუდით, თათებით ან მათ გარეშე: 20% A 0%         

43018010 
ბეწვეულის ნედლეული კურდღლის, მთლიანი, თავით, 

კუდით, თათებით ან მათ გარეშე: 20% A 0%         

43018090 
ბეწვეულის ნედლეული სხვა ადგილას დაუსახელებელი, 

მთლიანი, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე: 20% A 0%         

43019010  წაულას კუდები 20% A 0%         

43019090 

თავები, კუდები, თათები და ტყავების სხვა ნაწილები ან 

ჩამონაჭრები,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი, ბეწვეულის 

ნაწარმის დასამზადებლად ვარგისი: 20% A 0%         

43021100 
 გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავები მთლიანი 

ტყავები, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე, 12% A 0%         



აუწყობელი: 

43021910 

 გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავები ციყვის, 

ყარყუმის, კვერნის, მელიის, წავის, ზაზუნის, ფოცხვერის, 

მთლიანი ტყავები, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე, 

აუწყობელი: 10% A 0%         

43021920 

  გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის მთლიანი ტყავები 

კურდღლის ან ბოცვერის, თავით, კუდით, თათებით ან მათ 

გარეშე, აუწყობელი: 10% A 0%         

43021930 

 გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის მთლიანი ტყავები 

შემდეგი ჯიშების ბატკნებისა: ასტრახანის, დუმიანი, 

კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე 

ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა 

თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე, აუწყობელი: 20% A 0%         

43021990 

გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის მთლიანი ტყავები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი, თავით, კუდით, თათებით ან 

მათ გარეშე, აუწყობელი: 10% A 0%         

43022000 
გათრიმლული ან გამოქნილი თავები, კუდები, თათები ან 

სხვა ნაწილები, აუწყობელი 20% A 0%         

43023010 

 გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის მთლიანი ტყავები 

ციყვის, ყარყუმის, კვერნის, მელიის, წავის, ზაზუნის, 

ფოცხვერის, მათი ნაწილები ან ჩამონაჭრები, აწყობილი 20% A 0%         

43023090 

გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის მთლიანი ტყავები და 

მათი ნაწილები ან ჩამონაჭრები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, აწყობილი 20% A 0%         

43031010 ნატურალური ბეწვის ტანსაცმლის საგნები 23% A 0%         

43031020 ნატურალური ბეწვის ტანსაცმლის აქსესუარები 18% A 0%         

43039000 
ნატურალური ბეწვის საგნები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 18% A 0%         

43040010 ხელოვნური ბეწვი 18% A 0%         

43040020 ხელოვნური ბეწვის საგნები 18% A 0%         

44011000 
 სათბობი ხე-ტყე მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის 

კონების ან ანალოგიური სახით 0% A 0%         

44012100 წიწვოვანი ხე  ხის ნაფოტები ან ბურბუშელა 0% A 0%         

44012200 არაწიწვოვანი ხე  ხის ნაფოტები ან ბურბუშელა 0% A 0%         

44013100 ხის პელეტები 0% A 0%         

44013900 

 ნახერხი და ხე-ტყის ნარჩენები აგლომერირებული ან 

არააგლომერირებული, მორების, ბრიკეტების, გრანულების 

ან ანალოგიური სახით: 0% A 0%         

44021000 
 ხის ნახშირი (ნაჭუჭის ან კაკლისაგან მიღებული ნახშირის 

ჩათვლით), აგლომერირებული ან არააგლომერირებული: 11% C           

44029000 

ხის ნახშირი (ნაჭუჭის ან კაკლისაგან მიღებული ნახშირის 

ჩათვლით), ბამბუკის გარდა, აგლომერირებული ან 

არააგლომერირებული: 11% C           

44031000 

 ხე-ტყის მასალა დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო ან 

ნაქურთვნი, ან ტლანქად დაძელვილი ან დაძელვის გარეშე 

დამუშავებული საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან 

სხვა კონსერვანტებით 0% A 0%         

44032010 

კორეული ფიჭვის და მონღოლური ფიჭვი დაუმუშავებელი, 

ქერქიანი ან უქერქო, ან ტლანქად დაძელვილი გარდა 

კონსერვატებით დამუშავებულისა 0% A 0%         

44032020 
თეთრი ფიჭვის ხე დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44032030 

Radiata pine დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, ან 

ტლანქად დაძელვილი გარდა კონსერვატებით 

დამუშავებულისა 0% A 0%         



44032040 
ლარიქსი დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, ტლანქად 

დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44032050 წიწვი 0% A 0%         

44032090 

Other coniferous wood in the rough, whether or not stripped of bark 

or sapwood, or roughly squared, excl. treated with preservatives 

წიწვოვანი ჯიშებისაგან დანარჩენი დაუმუშავებელი, 

ქერქიანი ან უქერქო, ტლანქად დაძელვილი, გარდა 

დაცულისა 0% A 0%         

44034100 

Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau wood in 

the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly 

squared, excl. treated with preservatives შორეა მუქი წითელი 

მერქნით, შორეა ღიაწითელი მერქნით და შორეა ბაკაუ 0% A 0%         

44034910 
ტექტონა ხე, დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44034920 
ოკოუმეს ხე დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44034930 
აზიური წითელი ხე, დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44034940 
Dryobalanops aromatica დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44034950 
Intsia wood დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, ტლანქად 

დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44034960 
Koompassia ssp. Wood დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44034970 
Anisopter wood დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44034990 

სპეციფიური ტროპიკული ხე, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039100 
მუხის ხე დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, ტლანქად 

დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039200 
წიფელის ხე დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039910 
Nan mu (Phoebe) wood დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039920 
Camphor wood Gruzovik დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან 

უქერქო, ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039930 
პალისანდრის დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, 

ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039940 
Kiri (Paulownia) wood  Kiribati დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან 

უქერქო, ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039950 
Ash wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, 

or roughly squared, excl. treated with preservatives 0% A 0%         

44039960 
 ჩრდილო-ამერიკული დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან 

უქერქო, ტლანქად დაძელვილი, გარდა დაცულისა 0% A 0%         

44039980 

Other temperate non-coniferous not specified, wood in the rough, 

whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared, 

excl. treated with preservatives 0% A 0%         

44039990 

ხე, სხვა ადგილას დასუახელებელი, დაუმუშავებელი, 

ქერქიანი ან უქერქო, ტლანქად დაძელვილი, გარდა 

დაცულისა 0% A 0%         

44041000 

Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed 

but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not 

turned, bent or otherwise worked; chipwood and the like, coniferous 

მერქანი საკასრე; მორები დაპობილი; ხის ხიმინჯები, სარები 

და ბოძები, წამახული, მაგრამ სიგრძივ დაუხერხავი; ხე-

ტყის მასალა ტლანქად გათლილი, მაგრამ გაუჩარხავი, 8% C           



გაუღუნავი ან სხვა წესით დაუმუშავებელი, 

გამოსაყენებენლი ხელჯოხების, ქოლგების, 

ინსტრუმენტების სახელურებისა ან ანალოგიური ნაწარმის 

დასამზადებლად; მერქანი ქერქგაცლილი და ანალოგიური: 

44042000 

Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed 

but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not 

turned, bent or otherwise worked; chipwood and the like, non-

coniferous  მერქანი საკასრე; მორები დაპობილი; ხის 

ხიმინჯები, სარები და ბოძები, წამახული, მაგრამ სიგრძივ 

დაუხერხავი; ხე-ტყის მასალა ტლანქად გათლილი, მაგრამ 

გაუჩარხავი, გაუღუნავი ან სხვა წესით დაუმუშავებელი, 

არაწიწვოვანი 8% C           

44050000  მერქნის მატყლი ანუ წმინდა ბურბუშელა 8% C           

44061000 
ხის შპალები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის 

გაუჟღენთავი 0% A 0%         

44069000 
ხის შპალები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის, 

გაჟღენთილი 0% A 0%         

44071010 კორეული ფიჭვი და მონღოლური ჩვეულებრივი ფიჭვი 0% A 0%         

44071020 

 ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, თეთრი ფიჭვი 0% A 0%         

44071030 

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not 

planed, sanded or finger-jointed, of a thickness exceeding 6mm, 

reiata pine ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან 

დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, 

გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, 

ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე 

მეტი 0% A 0%         

44071040 

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not 

planed, sanded or finger-jointed, of a thickness exceeding 6mm, 

douglas fir ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან 

დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, 

გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, 

სისქით 6 მმ-ზე მეტი, წიწვი 0% A 0%         

44071090 

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, სხვა წიწვი 0% A 0%         

44072100 

წითელი ხე გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად 

გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, 

გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის 

გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, 0% A 0%         

44072200 

 სურინამის ვიროლა, ფება ფორებიანი და ბალზა, გასწვრივ 

დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან 

შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან 

გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, 

სისქით 6 მმ-ზე მეტი, 0% A 0%         

44072500 

  ხე, გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად 

გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, 

გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის 

გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, შორეა მუქი წითელი მერქნით, 

შორეა მკრთალი წითელი მერქნით და შორეა ბაკაუ: 0% A 0%         

44072600 
ხე ან გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად 

გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, 0% A 0%         



გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის 

გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, თეთრი ლაუანი, თეთრი 

მერქანი, თეთრი სერაია, ყვითელი მერქანი, ალანი 

44072700 

Sapelli საპელი ხე ან გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, თეთრი ლაუანი, 

თეთრი მერქანი, თეთრი სერაია, ყვითელი მერქანი, ალანი 0% A 0%         

44072800 

Iroko იროკოს ხე ან გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, თეთრი ლაუანი, 

თეთრი მერქანი, თეთრი სერაია, ყვითელი მერქანი, ალანი 0% A 0%         

44072910 

 ხე ან გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად 

გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, 

გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის 

გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, ტექტონა 0% A 0%         

44072920 

  ხე ან გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად 

გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, 

გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის 

გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, ასაჯუ,  საპელე  0% A 0%         

44072930 

ან გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი 

ან შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი 

ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, 

სისქით 6 მმ-ზე, merban 0% A 0%         

44072990 

გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი შრეებად გაყოფილი ან 

შპონახდილილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან 

გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, 

სისქით 6 მმ-ზე მეტი, მითითებული ტროპიკული ხეები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

44079100 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, მუხისაგან 0% A 0%         

44079200 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, წიფელი 0% A 0%         

44079300 Thick panel of maple (Acer spp.) ნეკერჩხლის 0% A 0%         

44079400 Thick panel of cherry (Prunus spp.) ალუბლის 0% A 0%         

44079500 Thick panel of ash (Fraxinus spp.) იფნის 0% A 0%         

44079910 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, ნან მუ, Nan mu, 

ქაფურის ხე ან პოლისანდრი 0% A 0%         

44079920 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი პატარა აზიური 

ხის,  0% A 0%         

44079930 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, ჩრდილო 

ამერიკული მყარი ხის 0% A 0%         

44079980 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, სხვა საშუალო 

არაწიწვოვანი ხე 0% A 0%         



44079990 

შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილილი, გარანდული ან 

გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი, სხვა ადგილას  

დაუსახელებელი 0% A 0%         

44081011 

მოსაპირკეთებელი ხის  ფურცლები გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე 

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, ფანრის ლამინირებული ხის  8% C           

44081019 

წიწვოვანი ჯიშების მოსაპირკეთებელი ხის  ფურცლები  

გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე 

ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, ფანრის 

ლამინირებული ხის გარდა 4% C           

44081020 

 წიწვოვანი ჯიშების მოსაპირკეთებელი ხის  ფურცლები  

გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე 

ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა 4% C           

44081090 

 წიწვოვანი, სხაგან არ დასახელებული ჯიშების 

მოსაპირკეთებელი ხის  ფურცლები  გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა 4% C           

44083111 

 მუქი წითელი მერქანი, ღია წითელი მერქანი, მერქანი ბაკაუ  

მოსაპირკეთებელი ხის  ფურცლები გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, ფანრის ლამინირებული ხის  10% C           

44083119 

 მუქი წითელი მერქანი, ღია წითელი მერქანი, მერქანი ბაკაუ  

მოსაპირკეთებელი ხის  ფურცლები გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, გარდა ფანრის ლამინირებული 

ხის  4% C           

44083120 

მუქი წითელი მერქანი, ღია წითელი მერქანი, მერქანი ბაკაუ 

ხის ფურცლები, გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული 

შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა 4% C           

44083190 

სხვა მუქი წითელი მერქანი,ღია წითელი მერქანი და 

მერქანი ბაკაუ, სიგრძივ დახერხილი, დაჭრილი ან 

დაშპონილი, გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული 

შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა 4% C           

44083911 

განსაზღვრული ტროპიკული ხეები,მოსაპირკეთებელი ხის 

ფურცლები, გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული 

შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა,  

ფანრის ლამინირებული ხის 10% C           

44083919 

 განსაზღვრული ტროპიკული ხეები,მოსაპირკეთებელი ხის 

ფურცლები, გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული 

შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, 

გარდა ფანრის ლამინირებული ხისა 4% C           

44083920 

 განსაზღვეუილი ტროპიკული ხეები, მოსაპირკეთებელი 

ხის ფურცლები, გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული 

შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა  4% C           

44083990 

განსაზღვეუილი ტროპიკული ხეები, სიგრძივ დახერხილი, 

დაჭრილი ან დაშპონილი, გარანდული ან გაურანდავი,  

ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა 

უმეტეს 6 მმ-სა 4% C           

44089011 

 გადაკრული ხე,  გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული 

შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, 

გარდა ფიცრის ლამინირებული ხე 4% C           

44089012 

გადაკრული ხე,  გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული 

შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, 

გარდა ფიცრის ლამინირებული ხე, ზომიერად არაწიწოვანი 3% C           



44089013 

 მოსაპირკეთებელი ხის ფურცლები,  გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, ბამბუკი 4% C           

44089019 

მოსაპირკეთებელი ხის ფურცლები, გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, გარდა ფანრის ლამინირებული 

ხისა 3% C           

44089021 

 ფანრის მოსაპიკეთებელი ხის ფურცლები, გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, არაწიწოვანი ხის 3% C           

44089029 

ფანრის მოსაპიკეთებელი ხის ფურცლები, გარანდული ან 

გაურანდავი,  ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე,  

სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა, სხვა ხე 3% C           

44089091 

 ხე,  გარანდული ან გაურანდავი,  ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე,  სისქით არა უმეტეს 6 მმ-

სა,არაწიწოვანი 3% C           

44089099 
 ხე, გარანდული ან გაურანდავი, ტორსული შეერთების 

მქონე ან მის გარეშე, სისქით არა უმეტეს 6მმ, ან სხვა ხეები 3% C           

44091010 
 დახერხილი ხე-ტყე (პარკეტის თამასებისა და ფრიზის 

ჩათვლით, აუწყობელი)  8% C           

44091090 

 დახერხილი ხე-ტყე (პარკეტის თამასებისა და ფრიზის 

ჩათვლით, აუწყობელი) დაპროფილებული პაგონაჟის სახით 

(ქიმებით, თხემებით, ღარებით, ნარანდიანი, ჩამოთლილი 

კიდეებით, ნახევრად 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 8% C           

44092110  დახერხილი ბამბუკი 4% C           

44092190 

 დახერხილი ბამბუკი "ნარანდიანი, ჩამოთლილი კიდეებით, 

ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების 

სახით,გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, 

ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე 4% A 0%         

44092910 არაწიწოვანი დახერხილი ხე-ტყე, გარდა ბამბუკისა 4% C           

44092990 

არაწიწოვანი გარდა ბამბუკისა, ნარანდიანი, ჩამოთლილი 

კიდეებით, ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის 

შეერთების სახით,გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან 

გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე 4% C           

44101100  ხის ფილები 4% C           

44101200 
 ფილები ორიენტირებული ბურბუშელით და ანალოგიური 

ფილები  4% C           

44101900 
 ხის ფილები, ფილები ორიენტირებული სტანდარტული 

ბურბუშელით 4% C           

44109011  wheat/rice straw ხის ფილები 8% C           

44109019  მერქნის მასალის ფილები  8% C           

44109090 მერქნის მასალის მსგავსი ფილები 8% C           

44111211 
 საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტს 5მმ-სა, სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი  4% C           

44111219 
საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები,  სისქით 

არაუმეტს 5მმ-სა, სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი 8% C           

44111221 
  საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები,  სისქით 

არაუმეტს 5მმ-სა, სიმკვრივით 0,5 გ/სმ3 -ზე მეტი 4% C           

44111229 

სხვა საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, 

სისქით არაუმეტეს 5მმ და სიმკვრივით 0,5 გ/სმ3 -ზე მეტი 

მაგრამ  აღემატება 0.8 გ/3 სმ 4% C           



44111291 
საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს 5მმ და სიმკვრივით 0,5 გ/სმ3 -ზე ნაკლები  8% C           

44111299 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს 5მმ და სიმკვრივით 0,5 გ/სმ3 -ზე ნაკლები, 

მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირი 4% C           

44111311 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს 9მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი, 

მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირი 4% C           

44111319 

covered საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, 

სისქით არაუმეტეს0,5 გ/ 3მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე 

მეტი, მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირი 8% C           

44111321 
საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს0,5 გ/ 3მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი 4% C           

44111329 
 საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს0,5 გ/ 3მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი 4% C           

44111391 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს0,5 გ/ 3მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი, 

მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირი 8% C           

44111399 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს0,5 გ/ 3მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი, 

მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირი 4% C           

44111411 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს0,9მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი, 

მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირი 4% C           

44111419 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს 9მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი, 

მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირი 8% C           

44111421 
საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს 9მმ და სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი 4% C           

44111429 

სხვა საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, 

სისქით არაუმეტეს 9მმ და სიმკვრივით არაუმეტეს 0,5 გ/სმ3 -

ზე  4% C           

44111491 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს 9მმ და სიმკვრივით არაუმეტეს 0,5 გ/სმ3 -ზე, 

არამექანიკურას მომუშავე, ან დაფარული ზედაპირი 8% C           

44111499 

საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები, სისქით 

არაუმეტეს 9მმ და სიმკვრივით არაუმეტეს 0,5 გ/სმ3 -ზე, 

არამექანიკურას მომუშავე, ან დაფარული ზედაპირი 4% C           

44119210 
სხვა სიმკვრივის ხეები, სისქით არაუმეტეს 0,8გ/სმ3 -ზე, 

არამექანიკურას მომუშავე, ან დაფარული ზედაპირი 4% C           

44119290 
სხვა სიმკვრივის ხეები, სისქით არაუმეტეს 0,8გ/სმ3 -ზე, 

არამექანიკურას მომუშავე, ან დაფარული ზედაპირი 8% C           

44119310 
  სხვა სიმკვრივის radiata pine, სისქით აღემატება 0,6გ/სმ3 -ზე, 

მაგრამა არაუმეტეს 0,8გ/3სმ ა 4% C           

44119390 
 სხვა სიმკვრივის ხე-ტყე, აღემატება 0,5გ/3სმ მაგრამ 

არაუმეტეს 0,8გ/3სმ-ს 4% C           

44119410 
სხვა სიმკვრივის ხე-ტყე, სიმკვრივე აღემატება 0,35გ/3სმ 

მაგრამ არ აღემატება 0,5გ/0,3სმ-ს 8% C           

44119421 
სხვა სიმკვრივის ხე-ტყე, სიმკვრივე არ აღემატება 0,5გ/3სმ, 

არამექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირით 8% C           

44119429 
სხვა სიმკვრივის ხე-ტყე, სიმკვრივე არ აღემატება 0,5გ/3სმ, 

მექანიკურად მომუშავე ან დაფარული ზედაპირით 4% C           

44121011 
ბამბუკის ფანერა შედგება ტროპიკული ჯიშების მერქნის 

ერთი გარე შრის მქონე ტროპიკული ხის 12% C           

44121019 სხვა ფანერა შედგება ბამბუკის  4% C           



44121020 
ლამინირებული ბამბუკის ფანერა, ერთი გარე შრის მქონე 

არაწიწოვანი ხისა 10% C           

44121091 
ლამინირებული ბამბუკის ფანერა, მინიმუმ ერთი 

ტროპიკული ხისა 8% C           

44121092 ლამინირებული ბამბუკის ფანერა, შეიცავს მინიმუმ ... 10% C           

44121099  სხვა ლამინირებული ბამბუკის ფანერა 4% C           

44123100 

 ფანერა დაწებებული, შედგენილი მხოლოდ ტროპიკული 

ფურცლებისაგან, რომელთაგან თითოეულის სისქე არ 

აღემატება 6 მმ-ს  12% C           

44123210 
 ფანერა დაწებებული, შედგენილი მხოლოდ  არაწიწოვანი 

ხის, რომელთაგან თითოეულის სისქე არ აღემატება 6 მმ-ს 4% C           

44123290 
სხვა ფანერა შედგენილი მხოლოდ ნაკლებად არაწიწოვანი 

ხის, რომელთაგან თითოეულის სისქე არ აღემატება 6 მმ-ს 4% C           

44123900 

სხვა ფანერა, შედგება მხოლოდ ხის ფურცლებისაგან (გარდა 

ბამბუკისა), რომელთაგან თითოეულის სისქე არ აღემატება 

6 მმ-ს: 4% C           

44129410 
ძელური, მრავალშრიანი და ლარტყული სადურგლო 

ფილები, სულ მცირე ერთი ნაკლებად არაწიწოვანი ხის 10% C           

44129491 
ძელური, მრავალშრიანი და ლარტყული სადურგლო 

ფილები, სულ მცირე ერთი ტროპიკული ხის 8% C           

44129492 
ძელური, მრავალშრიანი და ლარტყული სადურგლო 

ფილები, სულ მცირე ერთი... 10% C           

44129499 
ძელური, მრავალშრიანი და ლარტყული სადურგლო 

ფილები,  4% C           

44129910 
ფანერა დაწებებული, პანელები ხის დაფანერებული და 

ანალოგიური მასალები შერეული მერქნისაგან.  10% C           

44129991 
 სხვა ლამინირებული ხის პანელი, სულ მცირე რთი 

ტროპიკული ხის 8% C           

44129992 
სხვა ლამინირებული ხის პანელი, სულ მცირე ერთი 

მერქანბურბუშელის ფილის 10% C           

44129999 სხვა ლამინირებული ხის ფანერი 4% C           

44130000 
 მერქანი დაწნეხილი, ბლოკების, ფილების, ძელებისა ან 

დაპროფილებული ფორმების სახით 6% C           

44140010 
ხის ჩარჩოები სურათების, ფოტოგრაფიების, სარკეების ან 

ანალოგიური საგნებისათვის: 20% C           

44140090 
 სხვა ხის სურათების ჩარჩოები, ფოტოგრაფიების, 

სარკეების, ან მსგავსი საგნელისათვის 20% C           

44151000 
ფუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, გოდრები და 

ანალოგიური ტარა მერქნისაგან; ხის საკაბელო ბარაბნები;  8% C           

44152010 
ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, ბარაბნები 

გოდრები, ბარაბნები და ანალოგიური ტარა  8% C           

44152090 
 ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, ბარაბნები 

გოდრები, ბარაბნები და ანალოგიური ტარა  8% C           

44160010 
 კასრები, ხელკასრები, როფები, გეჯები და სხვა საკასრე 

ნაწარმი და მათი ნაწილები, მერქნისაგან, ტკეჩის ჩათვლით 16% C           

44160090 
s კასრები, ხელკასრები, როფები, გეჯები და სხვა საკასრე 

ნაწარმი და მათი ნაწილები, მერქნისაგან, ტკეჩის ჩათვლით 16% C           

44170010 

ინსტრუმენტები, კორპუსები და სახელურები 

ინსტრუმენტებისათვის, მერქნისაგან, ცოცხების ან 

ჯაგრისების ხის ნაწილები და სახელურები; ხის სახარაზო 

კალაპოტები და საჭიმები ფეხსაცმლისათვის 16% C           

44170090 

ინსტრუმენტები, ინსტრუმენტი ორგანოების, ინსტრუმენტი 

სახელურები, ცოცხების ან ფუნჯის ორგანოები და 

სახელურები, გარდა რადიატა ფიჭვის ხისა; ბათინკი და 

ფეხსაცმლის გრძელდება და ტყის ხეები გარდა რადიატა 16% C           



ფიჭვის ხისა 

44181010 
ფანჯრები, ფრანგული-ფანჯრები და მათი ჩარჩოები, გარდა 

რადიატა ფიჭვის ხისა 4% C           

44181090 
ფანჯრები, ფრანგული-ფანჯრები და მათი ჩარჩოები, გარდა 

რადიატა ფიჭვის ხისა 4% C           

44182000 ხის კარები და მათი ჩარჩოები და ზღურბლები 4% C           

44184000 
ბეტონის ჩამკეტის სამშენებლო სამუშაოები, დამზადებული 

ხისგან 4% C           

44185000 შინგლი და შეკი, დამზდებული ხისგან 8% C           

44186000 პოსტები და შეკები 4% C           

44187100 
აწყობილი იატაკის პანელები მოზაიკიანი 

სართულებისთვის 4% C           

44187210 აწყობილი იატაკის პანელები ბამბუკის მრავალშრიანი 4% C           

44187290 სხვა აწყობილი იატაკის პანელები, მრავალშრიანი 4% A 0%         

44187910 
აწყობილი იატაკის პანელები ბამბუკის, გარდა 

მრავალშრიანი და მოზაიკიანი სართულებისთვის 4% C           

44187990 
სხვა აწყობილი იატაკის პანელები, გარდა მრავალშრიანი და 

მოზაიკიანი სართულებისთვის 4% C           

44189010 
სადურგლო და ხუროს ბამბუკი, მათ შორის ფიჭური 

ბამბუკის პანელები 4% C           

44189090 
სადურგლო და ხუროს ხის, მათ შორის უჯრედოვანი ხის 

პანელების 4% C           

44190031 ერთჯერადი ხის ჩოფსტიკები 0% A 0%         

44190032 ერთჯერადი ბამბუკის ჩოფსტიკები 0% A 0%         

44190091 
ჭურჭელი და სამზარეულოს ბამბუკი, სხვაგან 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

44190099 
ჭურჭელი და სამზარეულო, ხის გარდა ბამბუკისა, სხვაგან 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

44201011 ხის რეზინი 0% A 0%         

44201012 ბამბუკის რეზინი 0% A 0%         

44201020 ხის ვენტილატორები 0% A 0%         

44201090 
სტატუეტები და სხვა ორნამენტებით, ხის, სხვაგან 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

44209010 ხის ნაწარმი და ინკუსტრირებული ხე 0% A 0%         

44209090 

ზარდახშები და კოლოფები საიუველირო ან დანისებრი და 

ანალოგიური ნაწარმისათვის, ხის; ავეჯის ხის საგნები, 94-ე 

ჯგუფში მიუთითებელ 0% A 0%         

44211000 ხის ტანსაცმლის საკიდრები 0% A 0%         

44219010 
ხის კოჭები, კოპები, კოჭები, საკერავი ძაფი რგოლები და 

მსგავსი 0% A 0%         

44219021 

მრგვალი წვერები და ჯოხები, ყინულის შემწოვი ჯოხები, 

სპატულა და მსგავსი ერთჯერადი ხელოვნების ნივთები, 

ხის 0% A 0%         

44219022 

მრგვალი წვერები და ჯოხები, ყინულის შემწოვი ჯოხები, 

სპატულა და მსგავსი ერთჯერადი ხელოვნების ნივთები, 

ბამბუკის 0% A 0%         

44219090 ხის ნივთები, სხვაგან დაუსახელებელი 0% A 0%         

45011000 
ნატურალური კორპი, დაუმუშავებელი ან პირველადი 

დამუშავებით 6% C           

45019010 ნარჩენების კორპები 0% A 0%         

45019020 დაქუცმაცებული, გრანულირებული ან დაფქული კორპები 0% A 0%         

45020000 

ატურალური კორპი, მოშორებული გარე შრით ან, 

სახელდახელოდ ჩამოჭრილი, ან სწორკუთხოვანი 

(კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკების, ფილების, 8% C           



ფურცლების ან ზოლების სახით, (მოუმრგვალებელი 

ნაწიბურების მქონე ნამზადების ჩათვლით) 

45031000 საცობები და მხშობები ბუნებრივი კორპის 8% C           

45039000 ბუნებრივი კორპის ნივთები, სხვაგან დაუსახელებელი 11% C           

45041000 

ბლოკები, ფილები, ფურცლები და ზოლები; ფილების 

ნებისმიერი ფორმის; მყარი ცილინდრების (მათ შორის, 

დისკი), აგლომერირებული კორპი (ან მის გარეშე 

სავალდებულო ნივთიერება) 8% C           

45049000 
აგლომერირებული კორპი და აგლომერირებული კორპის 

სხვა ნივთები, სხვაგან დაუსახელებელი 0% A 0%         

46012100 ხალიჩები, ჭილოფები და შირმები, ბამბუკის 9% A 0%         

46012200 ხალიჩები, ჭილოფები და შირმები, როტანგისაგან 9% A 0%         

46012911 ხალიჩები, ჭილოფები და შირმები, რაშისგან 9% A 0%         

46012919 
ხალიჩები, ჭილოფები და შირმები, სხვა ბალახისგან ან 

საწნავსიგან 9% A 0%         

46012921 წნულები, რიდის 9% A 0%         

46012929 წნულები და დასაწნავი მასალები რიდის 9% A 0%         

46012990 
წნულები და ანალოგიური ნაკეთობები დასაწნავი 

მასალებისაგან, სხვა მცენარეული მასალისგან 9% A 0%         

46019210 
წნულები და ანალოგიური პროდუქტები, ბამბუკის, 

აწყობილია თუ არა  ზოლებად 9% A 0%         

46019290 სხვა ფურცლები და მსგავსი პროდუქტები, ბამბუკის 9% A 0%         

46019310 

ფურცლები და მსგავსი პროდუქტები, როტანგის რომლებიც 

შეერთებულია ან არ არის შეერთებული ზოლებად ან 

ლენტებად 9% A 0%         

46019390 სხვა ფურცლები და მსგავსი პროდუქტები, როტანგი 9% A 0%         

46019411 წნულები საწნავისგან 10% A 0%         

46019419 
სხვა მსგავსი პროდუქტები როგორიცაა წნულები 

საწნავისგან 10% A 0%         

46019491 
სხვა წნულები და მსგავსი პროდუქტები საწნავი მასალის, 

აწყობილია თუ არა ზოლებად  9% A 0%         

46019499 
წნულები და სხვა მსგავსი პროდუქტები საწნავი მასალის, 

გარდა ბამბუკისა და როგანგისა 9% A 0%         

46019910 

წნულები და სხვა მსგავსი პროდუქტები საწნავი მასალის, 

აწყობილია თუ არა ზოლებად, არა მცენარეული საწნავი 

მასალისგან 9% A 0%         

46019990 

საწნავი მასალები და მსგავსი პროდუქტები საწნავი 

მასალების, პარალელურ წნულებად შეკრული ან 

მოქსოვილი ფურცლების სახით, დასრულებული ან 

დაუსრულებელი ნივთების სახით, არა მვენარეული საწნავი 

მასალისგან 9% A 0%         

46021100 კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, ბამბუკის 9% A 0%         

46021200 კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, როტანგის 9% A 0%         

46021910 კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, ბალახის ან ჩალის 9% A 0%         

46021920 კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, სიმინდისგან 9% A 0%         

46021930 კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, ტირიფისგან 9% A 0%         

46021990 
კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, სხვა მცენარეული 

მასალისგან 9% A 0%         

46029000 
კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, სხვა არა მცენარეული 

საწნავი მასალისგან; ნაწარმი ლუფასგან 9% A 0%         

47010000 მერქნის მასა 0% A 0%         

47020000 მერქნის ცელულოზა, ხნადი სორტები 0% A 0%         

47031100 
გაუთეთრებელი წიწვოვანი ქიმიური ხის მასა, sნატრონული 

ან სულფატური, გარდა ხსნადი სორტებისა 0% A 0%         



47031900 
გაუთეთრებელი მერქნის ცელულოზა, ნატრონული ან 

სულფატური, გარდა ხსნადი სორტებისა 0% A 0%         

47032100 

ნახევრად გათეთრებული ან გათეთრებული მერქნის 

ცელულოზა, ნატრონული ან სულფატური, გარდა ხსნადი 

სორტებისა 0% A 0%         

47032900 

ნახევრად გათეთრებული ან გათეთრებული ფოთლოვანი 

ჯიშების მერქნის ცელულოზა, ნატრონული ან 

სულფატური, გარდა ხსნადი სორტებისა 0% A 0%         

47041100 
გაუთეთრებელი წიწვოვანი ჯიშის მერქნის ცელულოზა, 

სულფიტური, გარდა ხსნადი სორტებისა 0% A 0%         

47041900 
გაუთეთრებელი ფოთლოვანი ჯიშის მერქნის ცელულოზა, 

სულფიტური, გარდა ხსნადი სორტებისა 0% A 0%         

47042100 

ნახევრად გათეთრებული ან გათეთრებული წიწვოვანი 

ჯიშის მერქნის ცელულოზა, სულფიტური, გარდა ხსნადი 

სორტებისა 0% A 0%         

47042900 

ნახევრად გათეთრებული ან გათეთრებული ფოთლოვანი 

ჯიშის მერქნის ცელულოზა, სულფიტური, გარდა ხსნადი 

სორტებისა 0% A 0%         

47050000 
მერქნის მასა, მიღებული მექანიკური და ქიმიური ხარშვის 

პროცესების შეთავსებით 0% A 0%         

47061000 ბამბის ლინტის მასა 0% A 0%         

47062000 
მასა ბოჭკოვანი, მიღებული რეგენერირებადი ქაღალდისა 

და მუყაოსაგან (მაკულატურისა და ნარჩენებისაგან) 0% A 0%         

47063000 დანარენი ბამბუკისგან 0% A 0%         

47069100 
მერქანული მასა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალისგან, 

სხვაგან დაუსახელებელი 0% A 0%         

47069200 
ქიმიური მასა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალისგან, სხვაგან 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

47069300 
სხვა მასა ბოჭკოვანი ცელულოზის მექანიკური და ქიმიური 

მეთოდების კომბინირებით მიღებული 0% A 0%         

47071000 

რეგენერირებადი (მაკულატურა და ნარჩენები) 

გაუთეთრებელი კრაფტქაღალდი ან კრაფტმუყაო ანუ 

გოფრირებილი ქაღალდი ან მუყაო 0% A 0%         

47072000 

რეგენერირებადი (მაკულატურა და ნარჩენები) ქაღალდი ან 

მუყაო დანარჩენი, მიღებული ძირითადად გათეთრებული 

ცელულოზისაგან, მასით შეუღებავი 0% A 0%         

47073000 

რეგენერირებადი (მაკულატურა და ნარჩენები) ქაღალდი ან 

მუყაო, მიღებული ძირითადად მერქნის მასისაგან 

(მაგალითად, გაზეთები, ჟურნალები და ანალოგიური 

ნაბეჭდი პროდუქცია) 0% A 0%         

47079000 

რეგენერირებადი (მაკულატურა და ნარჩენები) ქაღალდი ან 

მუყაო, სხვაგან დაუსახელებელი, დაუხარისხებელი 

მაკულატურისა და ნარჩენების ჩათვლით 0% A 0%         

48010000 გაზეთის ქაღალდი რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48021010 ცარცირებული ქაღალდი (xuan paper) 8% C           

48021090 სხვა ხელით ჩამოსხმული ქაღალდი და მუყაო 8% C           

48022010 ქაღალდი და მუყაო, გამოსაყენებელი როგორც ფუძე ფოტო 8% C           

48022090 

სხვა ქაღალდი და მუყაო, გამოსაყენებელი როგორც ფუძე 

ფოტო-, თბო– ან ელექტრომგრძნობიარე ქაღალდის ან 

მუყაოსათვის 8% C           

48024000 
შპალერის ფუძე-ქაღალდი, შეუფუთავი, რულონებად ან 

ლისტებად 8% C           

48025400 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის და არ შეიცავს 

მექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოებს, ან რომელშიც ასეთი 8% C           



ბოჭკოები შეადგენენ არა უმეტეს 10%-ისა ბოჭკოს საერთო 

მასიდან, მასით <40 გ / მ 2, შეუფუთავი, რულონებად ან 

ლისტებად, სხვაგან დაუსახელებელი 

48025500 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის და არ შეიცავს 

მექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოებს, ან რომელშიც ასეთი 

ბოჭკოები შეადგენენ არა უმეტეს 10%-ისა ბოჭკოს საერთო 

მასიდან, მასით 40 გ / მ 2 ≤ წონა ≤ 150g / მ2, შეუფუთავი, 

რულონებად, სხვაგან დაუსახელბელი 5% C           

48025600 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის და არ შეიცავს 

მექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოებს, ან რომელშიც ასეთი 

ბოჭკოები შეადგენენ არა უმეტეს 10%-ისა ბოჭკოს საერთო 

მასიდან, მასით 40 გ / მ 2 ≤ წონა≤150გ / მ2, შეუფუთავი, 

ლისტებად ერთ მხარეს 5% C           

48025700 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის და არ შეიცავს 

მექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოებს, ან რომელშიც ასეთი 

ბოჭკოები შეადგენენ არა უმეტეს 10%-ისა ბოჭკოს საერთო 

მასიდან, მასით 40 გ / მ 2 ≤ წონა≤150გ / მ2, შეუფუთავი, 

ლისტებად, სხვაგან დაუსახელებელი 5% C           

48025800 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის და არ შეიცავს 

მექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოებს, ან რომელშიც ასეთი 

ბოჭკოები შეადგენენ არა უმეტეს 10%-ისა ბოჭკოს საერთო 

მასიდან, მასით 150 გ/მ2-ზე მეტი შეუფუთავი, რულონებად 

ან ლისტებად, სხვაგან დაუსახელებელი 5% C           

48026110 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის, და 

არაპერფორირებული ბარათები და არაპერფორირებული 

ქაღალდის ლენტები, მექანიკური გზით მიღებული 

ბოჭკოების შემცველობით, ბოჭკოს საერთო მასის 10%-ზე 

მეტი, შეუფუთავი, გაზეთის ქაღალდი, რულონებად, 

სხვაგან დაუსახელებელი 8% C           

48026190 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის, და 

არაპერფორირებული ბარათები და არაპერფორირებული 

ქაღალდის ლენტები, მექანიკური გზით მიღებული 

ბოჭკოების შემცველობით, ბოჭკოს საერთო მასის 10%-ზე 

მეტი, შეუფუთავი, რულონებად, სხვაგან დაუსახელებელი 5% C           

48026200 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის, და 

არაპერფორირებული ბარათები და არაპერფორირებული 

ქაღალდის ლენტები, მექანიკური გზით მიღებული 

ბოჭკოების შემცველობით, ბოჭკოს საერთო მასის 10%-ზე 

მეტი, შეუფუთავი, ლისტებად ერთ მხარეს 5% C           

48026910 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის, და 

არაპერფორირებული ბარათები და არაპერფორირებული 

ქაღალდის ლენტები, მექანიკური გზით მიღებული 

ბოჭკოების შემცველობით, ბოჭკოს საერთო მასის 10%-ზე 

მეტი, შეუფუთავი, ლისტებად, სხვაგან დაუსახელებელი 8% C           

48026990 

ქაღალდი და მუყაო, რომელიც გამოიყენება საწერად, 

საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის, და 

არაპერფორირებული ბარათები და არაპერფორირებული 

ქაღალდის ლენტები, მექანიკური გზით მიღებული 5% C           



ბოჭკოების შემცველობით, ბოჭკოს საერთო მასის 10%-ზე 

მეტი, შეუფუთავი, გაზეთის ქაღალდი, ლისტებად სხვაგან 

დაუსახელებელი 

48030000 

ტუალეტის ქაღალდის ხელსახოცები, ხელსახოცები 

სახისათვის, პირსახოცები, და სხვა სამეურნეო-

საყოფაცხოვრებო ან სანიტარულ-ჰიგიენური 

დანიშნულების ქაღალდი, ცელულოზის ბამბა და 

ცელულოზის ბოჭკოს ტილო, კრეპირებული ან 

არაკრეპირებული, გოფრირებული, ნატვიფრი, ზედაპირით 

შეღებილი ან დაბეჭდილი, რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48041100 
გაუთეთრებელი კრაფტ-ლაინერი, შეუფუთავი, რულონებად 

ან ფურცლებად 5% C           

48041900 
კრაფტ-ლაინერი (გარდა გაუთეთრებელი), შეუფუთავი, 

რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48042100 
გაუთეთრებელი კრაფტ-მუყაო, შეუფუთავი, რულონებად ან 

ფურცლებად 5% C           

48042900 
კრაფტ-ქაღალდი სატომრე (გარდა გაუთეთრებელი),  

შეუფუთავი, რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48043100 

გაუთეთრებელი კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო, სხვაგან 

დაუსახელებელი, 1 მ2-ის მასით 150 გ ან ნაკლები, 

შეუფუთავი, რულონებად ან ფურცლებად 2% C           

48043900 

კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო (გარდა გაუთეთრებელი), 

სხვაგან დაუსახელებელი, 1 მ2-ის მასით 150 გ ან ნაკლები, 

შეუფუთავი, რულონებად ან ფურცლებად 2% C           

48044100 

გაუთეთრებელი კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო, სხვაგან 

დაუსახელებელი, რომელთა 1 მ2-ის მასა შეადგენს 150 გ-ზე 

მეტს, მაგრამ 225 გ-ზე ნაკლებს, შეუფუთავი, რულონებად ან 

ფურცლებად 2% C           

48044200 

კრაფტ-ქაღალდი და მუყაო, თანაბრად გათეთრებულები 

მთელი მასით და რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის 95 

მას.%-ზე მეტს შეადგენენ ქიმიური წესით მიღებული 

მერქნის ბოჭკოები, სხვაგან დაუსახელებელი, რომელთა 1 

მ2-ის მასა შეადგენს 150 გ-ზე მეტს, მაგრამ 225 გ-ზე ნაკლებს,  

შეუფუთავი, რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48044900 

კრაფტ-ქაღალდი და მუყაო (გარდა გაუთეთრებელი), 

სხვაგან დაუსახელებელი, რომელთა 1 მ2-ის მასა შეადგენს 

150 გ-ზე მეტს, მაგრამ 225 გ-ზე ნაკლებს,  შეუფუთავი, 

რულონებად ან ფურცლებად 2% C           

48045100 

გაუთეთრებელი კრაფტ-ქაღალდი და მუყაო, სხვაგან 

დაუსახელებელი, 1 მ2-ის მასით 225 გ ან მეტი, შეუფუთავი, 

რულონებად ან ფურცლებად 2% C           

48045200 

კრაფტ-ქაღალდი და მუყაო, თანაბრად გათეთრებული 

მთელი მასით და რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის 95 

მას.%-ზე მეტს შეადგენენ ქიმიური წესით მიღებული 

მერქნის ბოჭკოები, სხვაგან დაუსახელებელი, 1 მ2-ის მასით 

225 გ ან მეტი, შეუფუთავი, რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48045900 

კრაფტ-ქაღალდი და მუყაო (გარდა გაუთეთრებელი), 

სხვაგან დაუსახელებელი, 1 მ2-ის მასით 225 გ ან მეტი, 

შეუფუთავი, რულონებად ან ფურცლებად 2% C           

48051100 

ქაღალდი გოფრირებისთვის ნახევარ ცელულოზისგან 

(საშუალოდ გოფრირებული), შეუფუთავი, რულონებად ან 

ფურცლებად 8% C           

48051200 
ქაღალდი გოფრირებისათვის ჩალის მასისაგან, შეუფუთავი, 

რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48051900 ქაღლდი გოფრირებისთვის, სხვაგან დაუსახელებელი, 8% C           



შეუფუთავი, რულონებად ან ფურცლად 

48052400 
ტესტ-ლაინერი (გადამუშავებული ლაინერი), რომლის მასაა  

1 მ2-ის მასით 225 გ ან ნაკლები 8% C           

48052500 
ტესტ-ლაინერი (გადამუშავებული ლაინერი), რომლის მასაა  

1 მ2-ის მასით 150 გ ან მეტი 8% C           

48053000 
ქაღალდი შესაფუთი სულფიტური, შეუფუთავი, 

რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48054000 
საფილტრავი ქაღალდი და მუყაო, შეუფუთავი, რულონებად 

ან ფურცლებად 8% C           

48055000 
თექის ქაღალდი და მუყაო, შეუფუთავი, რულონებად ან 

ფურცლებად 8% C           

48059110 
ქაღალდი ელექტროლიტური კონდენსატორისთვის, 1 მ2-ის 

მასით 150 გ ან ნაკლები 8% C           

48059190 სხვა ქაღალდი და მუყაო, 1 მ2-ის მასით 150 გ ან ნაკლები 8% C           

48059200 

ქაღალდი და მუყაო, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი, 150g/m2 <იწონის<225გ/მ2 დაუფარავი, 

რულონებად ან ფურცლებად  8% C           

48059300 

ქაღალდი და მუყაო, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი, იწონის≥225გ/მ2 დაუფარავი, 

რულონებად ან ფურცლებად  8% C           

48061000 
მცენარეული პერგამენტი მცენარეული, რულონებად 

ან ფურცლებად 8% C           

48062000 
ცხიმგაუმტარი ქაღალდი ცხიმგაუმტარი, რულონებად 

ან ფურცლებად 8% C           

48063000 კალკის ქაღალდი, რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48064000 
პერგამიენტი და  სხვა დანარჩენი გაპეწიანებული, 

გამჭვირვალე ან ნახევრად გამჭვირვალე ქაღალდი: 8% C           

48070000 

შერეული ქაღალდი და მუყაო  (დამზადებული 

ქაღალდის ან მუყაოს რამოდენიმე ბრტყელი შრის 

ადგეზივით შეწებებით) ზედაპირული დაფარვის ან 

გაჟღენთვის გარეშე, დაარმატურებული ან 

დაუარმატურებული, რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48081000 
ქაღალდი და მუყაო გოფრირებული, 

პერფორირებული ან არაპერფორირებული 8% C           

48084000 

 კრაფტ-ქაღალდი, კრეპირებული ან გოფრირებული, 

ნატვიფრი ან დაუტვიფრავი, პერფორირებული ან 

არაპერფორირებული, რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48089000 

ქაღალდი და მუყაო სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი, კრეპირებული, გოფრირებული, 

რელიეფური ან პერფორირებული, რულონებად ან 

ფურცლებად სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 8% C           

48092000 
თვითპირგადასაღები ქაღალდი,  დაბეჭდილი ან 

დაუბეჭდავი, რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48099000 

ქაღალდი პირგადასაღები, თვითპირგადასაღები და 

დანარჩენი პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდი 

(ტრაფარეტების, პირგადასაღები აპარატებისა ან 

ოფსეტური საბეჭდი ფირებისათვის დაფარული ან 

გაჟღენთილი ქაღალდის ჩათვლით) დაბეჭდილი ან 

დაუბეჭდავი, რულონებად ან ფურცლებად: 8% C           



48101300 

ქაღალდი/მუყაო საწერი, საბეჭდი ან სხვა გრაფიკული 

მიზნებისათვის, მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური 

წესით მიღებულ ბოჭკოების შემცველობის გარეშე, ან 

ასეთი ბოჭკოს საერთო მასის არა უმეტეს 10%-ის 

შემცველობით, იწონის ≤150გ/მ2, დაფარული 

კაოლინით ან სხვა არაორგანული ნივთიერებებით, და 

სხვა დაფარვის გარეშე, რულონებად 5% C           

48101400 

ქაღალდი/მუყაო საწერი, საბეჭდი ან სხვა გრაფიკული 

მიზნებისათვის, მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური 

წესით მიღებულ ბოჭკოების შემცველობის გარეშე, ან 

ასეთი ბოჭკოს საერთო მასის არა უმეტეს 10%-ის 

შემცველობით, იწონის ≤150გ/მ2, დაფარული 

კაოლინით ან სხვა არაორგანული ნივთიერებებით, და 

სხვა დაფარვის გარეშე, ფურცლებად ერთ მხარეს 5% C           

48101900 

ქაღალდი/მუყაო საწერი, საბეჭდი ან სხვა გრაფიკული 

მიზნებისათვის, მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური 

წესით მიღებულ ბოჭკოების შემცველობის გარეშე, ან 

ასეთი ბოჭკოს საერთო მასის არა უმეტეს 10%-ის 

შემცველობით, იწონის ≤150გ/მ2, დაფარული 

კაოლინით ან სხვა არაორგანული ნივთიერებებით, და 

სხვა დაფარვის გარეშე, ფურცლებად,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% C           

48102200 

მსუბუქი წონის დაფარული ქაღალდი/მუყაო 

წერისთვის/ბეჭდვისთვის/სხვა გრაფიკული 

მიზნებისათვის მექანიკური წესით მიღებული 

ბოჭკოების შემცველობის პროცესი> 10% სრულად 

იწონის ბოჭკოს, დაფარული კაოლინით ან სხვა 

არაორგანული ნივთიერებებით, და სხვა საფარის 

გარეშე, რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48102900 

ქაღალდი და მუყაო (გარდა მსუბუქად დაფარული) 

საწერი/საბეჭდი ან სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის, 

მექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოების 

შემცველობის გარეშე, ან ასეთი ბოჭკოს საერთო მასის 

არა უმეტეს 10%-ის შემცველობით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი,დაფარული 

კაოლინით  5% C           

48103100 

კრაფტ ქაღალდი / მუყაო, გათეთრებული ერთნაირად 

მთელი მასა და ხის ბოჭკოები მიღებული ქიმიური 

პროცესით> 95% სულ ბოჭკოები იწონის≤150g / m2, 

დაფარული კაოლინით ან სხვა არაორგანული 

ნივთიერებებით, და სხვა დაფარვის გარეშე, 

რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48103200 

კრაფტ ქაღალდი/მუყაო, თანაბრად გათეთრებული 

მთელი მასით და რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის 

95%-ზე მეტს შეადგენენ ქიმიური წესით მიღებული 

მერქნის ბოჭკოები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, იწონის > 150 გ/მ2, დაფარულია 

კაოლინით ან სხვა არაორგანული ნივთიერებებით და  

სხვა დაფარვის გარეშე, რულონებად ან ფურცლებად 5% C           

48103900 კრაფტ ქაღალდი და მუყაო (გარდა საწერი/საბეჭდი ან 5% C           



სხვა გრაფიკული მიზნებისათვის), სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

48109200 

მრავალშრიანი ქაღალდი და მუყაო, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ერთი ან ორივე 

მხრიდან კაოლინით (ჩინური თიხა) ან სხვა 

არაორგანული ნივთიერებებით დაფარული, 

შემკვრელი ნივთიერების გამოყენებით ან მის გარეშე, 

და სხვა რაიმე დაფარვის გარეშე, შეღებილი ან 

შეუღებავი, დეკორირებული ან არადეკორირებული 

ზედაპირით, დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი, 

რულონებად ან ფურცლებად: 5% C           

48109900 

ქაღალდი და მუყაო, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი, ერთი ან ორივე მხრიდან კაოლინით 

(ჩინური თიხა) ან სხვა არაორგანული ნივთიერებებით 

დაფარული, შემკვრელი ნივთიერების გამოყენებით ან 

მის გარეშე, და სხვა რაიმე დაფარვის გარეშე, 

შეღებილი ან შეუღებავი, დეკორირებული ან 

არადეკორირებული ზედაპირით, დაბეჭდილი ან 

დაუბეჭდავი, რულონებად ან ფურცლებად: 8% C           

48111000 
კუპრწასმული, ბუტიმირებული ან მოასფალტებული 

ქაღალდი და მუყაო, რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48114100 
თვითწებოვანი ქაღალდი და მუყაო, რულონებად ან 

ფურცლებად 8% C           

48114900 

წებოვანი ეტიკეტი ან ქაღალდი და მუყაო (გარდა 

თვითწებოვანი ქაღალდისა), რულონებად ან 

ფურცლებად 8% C           

48115110 

ქაღალდი დაფარული ორივე მხრიდან პლასტიკატით 

(გარდა წებოვანი ქაღალდისა) ფერადი 

ფოტოგრაფიისათვის, გათეთრებული, იწონის 

>150გ/მ2, რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48115191 

ქაღალდი და მუყაო დაფარული, გაჟღენთილი ან 

დაფარული პლასტიკატით ან ლამინირებული (გარდა 

წებოვანისა), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, გათეთრებული, იწონის >150გ/მ2, 

რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48115199 

ქაღალდი და მუყაო დაფარული, გაჟღენთილი ან 

დაფარული პლასტიკატით ან ლამინირებული (გარდა 

წებოვანისა), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, გათეთრებული, იწონის >150გ/მ2, 

რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48115910 

საიზოლაციო ქაღალდი და მუყაო, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, გაჟღენთილი ან 

ლამინირებული (დაფარული პლასტიკატით) (გარდა 

წებოვანისა), რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48115991 

ალუმინით დაფარული ქაღალდი (იგივე ფოლგა) და 

მუყაო, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, დაფარული, გაჟღენთილი ან დაფარული 

პლასტიკატით (ან ლამინირებული) (გარდა 

წებოვანისა), რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48115999 ქაღალდი და მუყაო,სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% C           



ან ჩაურთველი, დაფარული, გაჟღენთილი ან 

დაფარული პლასტიკატით (ან ლამინირებული) 

(გარდა წებოვანისა), რულონებად ან ფურცლებად  

48116010 

საიზოლაციო ქაღალდი და მუყაო, დაფარული , 

გაჟღენთილი  ან დაფარული ცვილით, პარაფინის 

ცვილით, სტეარინით, ზეთით ან გლიცერინით, 

რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48116090 

 ქაღალდი და მუყაო, დაფარული, გაჟღენთილი  ან 

დაფარული ცვილით, პარაფინის ცვილით, 

სტეარინით, ზეთით ან გლიცერინით, რულონებად ან 

ფურცლებად 8% C           

48119000 

ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო 

ცელულოზის ბოჭკოსაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, დაფარული, 

გაჟღენთილი ან დაფარული, ზედაპირი შეღებილი ან 

ზედაპირი დეკორირებული ან დაბეჭდილი, 

რულონებად ან ფურცლებად 8% C           

48120000 
ბლოკები, ფილები და ფირფიტები, ქაღალდის 

მასისაგან 8% C           

48131000 
სიგარეტის ქაღალდი, ბუკლეტების ან მილების 

ფორმით 8% C           

48132000 
სიგარეტის ქაღალდი რულონებად რომელიც იწონის 

≤5 სმ 8% C           

48139000 
სიგარეტის ქაღალდი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 8% C           

48142000 

შპალერი და კედლის ანალოგიური საფარები, 

ქაღალდისაგან, რომელიც წაღმა პირიდან დაფარულია 

მარცვლოვანი, დატვიფრული, შეღებილი, ნაბეჭდი 

ნახატით, ან სხვა წესით დეკორირებული პლასტმასის 

შრით 8% C           

48149000 

შპალერი და კედლის ანალოგიური საფარები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ფანჯრაზე 

გასაკრავი გამჭვირვალე ქაღალდი 8% C           

48162000 
თვითპირგადასაღები ქაღალდი (გარდა იმათი რაც 

იფარება 48.09) 8% C           

48169010 
თერმული ბეჭდვის ქაღალდი (გარდა იმათი რაც 

იფარება 48.09 სხვები რაც იფარება 48.09) 8% C           

48169090 

ოფსეტური ფირები ქაღალდისგან და სხვა 

პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი (სხვა რაც 

იფარება 48.09) 8% C           

48171000 ქაღალდის ან მუყაოს კონვერტები 8% C           

48172000 

ბარათები მიმოწერისთვის, საფოსტო ღია ბარათები 

და ბარათები მიმოწერისათვის ქაღალდისა ან 

მუყაოსაგან; 8% C           

48173000 

ყუთები, ჩანთები, ფუტლარები და კომპედიუმები 

ქაღალდისა ან მუყაოსაგან, რაც შეიცავს ქაღალდის 

საკანცელარიო ნაკრებებს 8% C           

48181000 
ტუალეტის ქაღალდი არა უმეტეს 36 სმ სიგანის 

რულონებად ან დაჭრილი ზომებად ან ფორმებად; 8% C           



48182000 

 ცხვირსახოცები, კოსმეტიკური ხელსახოცები ან 

ერთჯერადი ხელსახოცები და პირსახოცები, რბილი 

ქაღალდისგან, ქაღალდი,  ცელულოზის ბამბა ან 

ტილო ცელულოზის ბოჭკოსაგან 8% C           

48183000 

სუფრები და მაგიდის ხელსახოცები, რბილი  

ქაღალდისგან, ცელულოზის ბამბისა ან ტილო 

ცელულოზის ბოჭკოს 8% C           

48185000 

ტანსაცმლის და მისი საკუთნოები, ქაღალდის მასისა, 

ქაღალდისა, ცელულოზის ბამბისა ან ტილო 

ცელულოზის ბოჭკოს 8% C           

48189000 

საწოლის ზეწრები და მსგავსი საყოფაცხოვრო, 

სანიტარული ან სამედიცინო დანიშნულების სხვა 

ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი,  ქაღალდის მასისა, ქაღალდისა, 

ცელულოზის ბამბისა ან ტილო ცელულოზის ბოჭკოს 8% C           

48191000 

მუყაოს ყუთები, კოლოფები და ყუთები 

გოფრირებული ქაღალდისა ან გოფრირებული 

მუყაოსაგან 5% C           

48192000 

დასაკეცი მუყაოს ყუთები, კოლოფები და ყუთები 

დასაკეცი, არაგოფრირებული ქაღალდისა ან 

არაგოფრირებული მუყაოსაგან 5% C           

48193000  ტომრები და ჩანთები 40 სმ ან მეტი სიგანის ძირით 8% C           

48194000 

ტომრები და ჩანთები ( კონუსისებურების ჩათვლით), 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

ქაღალდის ან მუყაოსი 8% C           

48195000 

შესანახი კონტეინერები, (გრამფირფიტების 

კონვერტების ჩათვლით), სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ქაღალდის ან 

მუყაოსი 8% C           

48196000 

კარტოთეკის კოლოფები, ხონჩები წერილებისათვის, 

დოკუმენტების შესანახი ყუთები და ანალოგიური 

ნაწარმი, გამოსაყენებელი დაწესებულებებში, 

მაღაზიებში ან ანალოგიური მიზნებისათვის, 

ქაღალდის 8% C           

48201000 

სარეგისტრაციო ჟურნალები, საბუღალტრო წიგნები, 

უბის წიგნაკები,ორდერების, ქვითრების წიგნაკები, 

წერილების, სამახსოვრო ჩანაწერების ბლოკნოტები, 

დღიურები და ანალოგიური ნაწარმი, ქაღალდის ან 

მუყაოსაგან: 8% C           

48202000 რვეულები, ქაღალდის ან მუყაოსი 8% C           

48203000 

 მოსახსნელი ყდები, (გარდა წიგნების ყდებისა), 

საქაღალდეები და სწრაფჩამკერები, ქაღალდის ან 

მუყაოსი 8% C           

48204000 

 თვითპირგადასაღები საქმიანი ბლანკები და 

ფორმულარები და ფურცელ-ფურცელ შუანადები 

პირგადასაღებები ნაკრებები, ქაღალდის 8% C           

48205000 
ალბომები ნიმუშებისა (მარკებისთვის) ან 

კოლექციებისათვის, ქაღალდის ან მუყაოსი 8% C           

48209000 
ფილტრის ქაღალდი, სხვა საკანცელარიო ნივთები და 

წიგნების ყდები. სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 8% C           



ჩაურთველი, ქაღალდის ან მუყაოსი 

48211000 
იარლიყები და ეტიკეტები ყველა სახისა, ქაღალდისა 

ან დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი: 8% C           

48219000 
იარლიყები და ეტიკეტები ყველა სახისა, (გარდა 

დაუბეჭდავი) 8% C           

48221000 
ბობინები, კოჭები, მასრები და ანალოგიური საჭერები, 

ქაღალდის მასის, ქაღალდისა ან მუყაოსაგან  8% C           

48229000 

ბობინები, კოჭები, მასრები და ანალოგიური საჭერები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

ქაღალდის მასის, ქაღალდისა ან მუყაოსაგან  8% C           

48232000 

ფილტრის ქაღალდი და მუყაო,  სხვა საკანცელარიო 

ნივთები და წიგნების ყდები. სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ქაღალდის ან 

მუყაოსი,  ზომებად ან ფორმებად დაჭრილი; 8% C           

48234000 

რულონები, ფურცლები და  ციფერბლატები, 

დაბეჭდილი  თვით ჩამწერი აპარატურა, ზომებად 

დაჭრილი ან ფორმებად 8% C           

48236100 
– სინები, ლანგრები, თეფშები, ფინჯნები და 

ანალოგიური ნაწარმი, ბამბუკისგან 8% C           

48236910 
– სინები, ლანგრები, თეფშები, ფინჯნები და 

ანალოგიური ნაწარმი, გარდა ხისა 8% C           

48236990 
– სინები, ლანგრები, თეფშები, ფინჯნები და 

ანალოგიური ნაწარმი 8% C           

48237000 ჩამოსხმული ან დაპრესილი ქაღალდის მასა 8% C           

48239010 იატაკის ხალიჩები ქაღალდის ან მუყაოსი 8% C           

48239020 სარიტუალო ქაღალდი (ფული)  და მსგავსი 8% C           

48239030 ქაღალდის მარაოები 8% C           

48239090 

ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო 

ცელულოზის ბოჭკოსაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, დაჭრილი ზომებად; 

ქაღალდის მასის მსგავსი, ქარალდი, მუყაო,  

დაფარული, გაჟღენთილი ან დაფარული, ზედაპირი 

შეღებილი ან ზედაპირი დეკორირებული ან 

დაბეჭდილი, რულონებად ან ფურცლებად, 

ცელულოზის ბამბა ან ტილო ცელულოზის 

ბოჭკოსაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 8% C           

49011000 

ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები, ფურცლები და 

ანალოგიური ნაბეჭდი მასალები, ბროშურებისა ან 

ცალკეული ფურცლების სახით: 0% A 0%         

49019100 
ლექსიკონები და ენციკლოპედიები, და  მათი 

სერიული გამოცემები 0% A 0%         

49019900 

ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები, ფურცლები და 

ანალოგიური ნაბეჭდი მასალები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

49021000 

გაზეთები, ჟურნალები და სხვა პერიოდული 

გამოცემები, ილუსტრირებული ან 

არაილუსტრირებული, სარეკლამო მასალის შემცველი 

ან მის გარეშე, კვირაში არანაკლებ ოთხჯერ 

გამოცემით 0% A 0%         



49029000 

გაზეთები, ჟურნალები და სხვა პერიოდული 

გამოცემები, ილუსტრირებული ან 

არაილუსტრირებული, სარეკლამო მასალის შემცველი 

ან მის გარეშე, კვირაში არანაკლებ ოთხჯერ 

გამოცემით 0% A 0%         

49030000 
 საბავშვო სურათები, სახატავი ან გასაფერადებელი 

წიგნები,  0% A 0%         

49040000 

ნოტები, დაბეჭდილი ან ხელნაწერი, აკინძული ან 

აუკინძავი, ილუსტრირებული ან 

არაილუსტრირებული 0% A 0%         

49051000 გლობუსები 0% A 0%         

49059100 

რუკები გეოგრაფიული და ჰიდროგრაფიული ან 

ყველა სახის ანალოგიური რუკები, დაბეჭდილები 

წიგნის ფორმით 0% A 0%         

49059900 

რუკები გეოგრაფიული და ჰიდროგრაფიული ან 

ყველა სახის ანალოგიური რუკები, დაბეჭდილები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

49060000 

გეგმები და ნახაზები არქიტექტურული, ინჟინრული, 

სამრეწველო, კომერციული, ტოპოგრაფიული ან 

ანალოგიური მიზნებისათვის, რომლებიც 

წარმოადგენენ ხელით შესრულებულ ორიგინალებს; 

ხელნაწერი ტექსტები; ფოტორეპროდუქციები 

სენსიბილიზებულ ქაღალდზე და ზემოხსენებული 

საქონლის პირგადაღებული ეგზემპლარები 0% A 0%         

49070010 

იმ ქვეყანაში საფოსტო მარკები,მოქმედი ან ახალი 

გამოშვების გამოუყენებელი საფოსტო მარკები , 

რომლებშიც მათ აქვთ აღიარებული  8% C           

49070020 ბანკნოტები 0% A 0%         

49070030 
აქციების, ობლიგაციების და სხვა ფასიანი ქაღალების 

ან მსგავსი დოკუმენტების 0% A 0%         

49070090 

საფოსტო მარკები ან სახელმწიფო ბაჟის მარკები, 

განაღდებული საფოსტო ანაზღაურების ნიშნები, მათ 

შორის პირველი დღის განაღდების, საფოსტო 

საკანცელარიო საკუთნოები (გერბიანი ქაღალდი) და 

ანალოგიური საგნები, გამოყენებული, ან 

გამოუყენებელი, გარდა 4907 სასაქონლო პოზიციის 

საქონლისა 8% C           

49081000 
გზავნილები (დეკალკომანია)ექვემდებარება 

კონტროლს 8% C           

49089000 
გზავნილები (დეკალკომანია) გარდა რაც 

ექვემდებარება კონტროლს 8% C           

49090010 
დაბეჭდილი ან ილუსტრირებული საფოსტო 

ბარათები 8% C           

49090090 

დაბეჭდილი ან ილუსტრირებული საფოსტო ღია 

ბარათები; მისალოცი, მოსაწვევი და ანალოგიური 

ბარათები, ილუსტრირებული ან 

არაილუსტრირებული, კონვერტებით ან 

უკონვერტებოდ, მოსართავებით ან მოსართავების 

გარეშე:  8% C           

49100000 ნაბეჭდი კალენდრები ყველა სახისა, მოსახევების 8% C           



ჩათვლით 

49111010 

სარეკლამო მასალები, სასაქონლო კატალოგები და 

ანალოგიური პროდუქცია, არაკომერციული 

ღირებულება 0% A 0%         

49111090 

სარეკლამო მასალები, სასაქონლო კატალოგები და 

ანალოგიური პროდუქცია,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% C           

49119100 
რეპროდუქციები, ნახაზები და ფოტოგრაფიები 

(საბეჭდი მასალა) 8% C           

49119910 
ქაღალდზე ნაბეჭდი მასალა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% C           

49119990 
ნაბეჭდი მასალა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 8% C           

50010010 აბრეშუმის ჭიის პარკი  6% A 0%         

50010090 სხვა აბრეშუმხვევიის პარკი, ამოსახვევად ვარგისი 6% A 0%         

50020011 ...... აბრეშუმხვევიის ფიბრიონის ბოჭკო 9% A 0%         

50020012 აბრეშუმხვევიის ფიბრიონის ბოჭკო 9% A 0%         

50020013  აბრეშუმხვევიის ფიბრიოინის ბოჭკო 9% A 0%         

50020019 
სხვა  აბრეშუმხვევიის ფიბრიონის ბოჭკო, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 9% A 0%         

50020020 ხამი აბრეშუმი 9% A 0%         

50020090 
სხვა აბრეშუმის ნედლეული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 9% A 0%         

50030011  აბრეშუმის პარკი,   ,აბრეშუმის ნარჩენები da  9% A 0%         

50030012 გაუწეწავი ნედლეული  9% A 0%         

50030019 სხვა აბრეშუმის ნარჩენი, კარდ ან სავარცხ დაუჩეჩავი 9% A 0%         

50030091 აბრეშუმის ნარჩენები  9% A 0%         

50030099 
სხვა აბრეშუმის ნარჩენები,  კარდ ან სავარცლ 

დაუჩეჩავი 9% A 0%         

50040000 
აბრეშუმის ნართი (გარდა აბრეშუმის ნარჩენის), 

დაუფასოებელი არასაცალო გაყიდვისთვის 6% A 0%         

50050010 
ნართი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან, დაუფასოებული 

არა საცალო გაყიდვისთვის 6% A 0%         

50050090 
სხვა აბრეშუმის ნარჩენების ნართი, დაუფასოებული 

არა საცალო გაყიდვისთვის 6% A 0%         

50060000 
აბრეშუმის ნართი, დაფასოებული საცალო 

გაყიდვისთვის, silk-worm gut 6% A 0%         

50071010 
გათეთრებული ან გაუთეთრებელი noil 

აბრეშუმისგადახვეული ნაჭერი 10% A 0%         

50071090 სხვა გადახვეული ქსოვილები აბრეშუმის noil 10% A 0%         

50072011 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული თუთის აბრეშუმის 

გადახვეული ქსოვილი, აბრეშუმის შემცველობით 

≥85% 10% A 0%         

50072019 
სხვა თუთის აბრეშუმის გადახვეული ქსოვილები, 

აბრეშუმის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

50072021 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ქსოვილი 

გადახვეული აბრეშუმის ძაფის, აბრეშმის 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

50072029 სხვა გადახვეული ქსოვილები აბრეშუმის ძაფის, 10% A 0%         



აბრეშუმის შემცველობით ≥85%  

50072031 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქაოვილები აბრეშუმის ნარჩენის, აბრეშუმის 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

50072039 
სხვა გადახვეული ქსოვილები აბრეშუმის 

ნარჩენების,აბრეშუმის შემცველობით ≥85%  10% A 0%         

50072090 

სხვა გადახვეული აბრეშუმის ქსოვილები, აბრეშუმის 

შემცველობით ≥85%,სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 10% A 0%         

50079010 
გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქსოვილები, აბრეშუმის შემცველობით <85% 10% A 0%         

50079090 
სხვა გადახვეული ქსოვილები, აბრეშუმის 

შემცველობით <85% 10% A 0%         

51011100 Greasy shorn wool კარდ ან სავარცხლ დაუჩეჩავი 38% C           

51011900 
გაურეცხავი (გარდა, ნაკრეჭისა) კარდ ან სავარცხლ 

დაუჩეჩავი 38% C           

51012100 გარეცხილი მატყლი ნაკრეჭი 38% C           

51012900 გარეცხილი მატყლი (გარდა გაკრეჭილისა) 38% C           

51013000 
კარბონიზებული მატყლი, კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 38% C           

51021100 
ქაშმირეული თხების ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 9% A 0%         

51021910 
ბოცვერის და კურდღლის ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 9% A 0%         

51021920 თხის ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი 9% A 0%         

51021930 აქლემის ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი 9% A 0%         

51021990 სხვა ცხოველების ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი 9% A 0%         

51022000 
ცხოველების უხეში ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 9% A 0%         

51031010 მატყლის ანაჩეჩი, გაუწეწავი ნედლეული 38% C           

51031090 
ცხოველის წმინდა ბეწვის ანაჩეჩი, გაუწეწავი 

ნედლეული 9% A 0%         

51032010 მატყლის სხვა ნარჩენი, გაუწეწავი ნედლეული 14% A 0%         

51032090 
ცხოველის წმინდა ბეწვის სხვა ნარჩენები, გაუწეწავი 

ნედლეული  9% A 0%         

51033000 ცხოველების უხეში ბეწვის ნარჩენები 9% A 0%         

51040010 გაწეწილი ნედლეული მატყლისა 15% A 0%         

51040090 
ცხოველის წმინდა ან უხეში ბეწვის გაწეწილი 

ნედლეული 5% A 0%         

51051000 მატყლი კარდ-ნაჩეჩი 38% C           

51052100 მატყლი სავარცხნ-ნაჩეჩი, ნაჭრებად 38% C           

51052900 (გარდა ნაჭრებად) 38% C           

51053100 
0%ქაშმირეული თხების ბეწვი,კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 5% A 0%         

51053910 
ბოცვერის ან კურდღლის ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 5% A 0%         

51053921 ნაკრეჭი თების მატყლი, კარდ– ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი 5% A 0%         

51053929 
სხვა თხის მატყლი, გარდა ნაკრეჭისა, კარდ– ან 

სავარცხნ-გაუჩეჩავი 5% A 0%         



51053990 

სხვა ცოხველების წმინდა ბეწვი,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 5% A 0%         

51054000 
ცხოველების უხეში ბეწვი, კარდ– ან სავარცხნ-

გაუჩეჩავი 5% A 0%         

51061000 

მატყლი კარდ-ნაჩეჩი ნართი,  საცალო ვაჭრობისათვის 

დაუფასოებელი, მატყლის შემცველობით 85 მას.% ან 

მეტი: 5% A 0%         

51062000 

მატყლი კარდ-ნაჩეჩი ნართი,  საცალო ვაჭრობისათვის 

დაუფასოებელი, მატყლის შემცველობით 85 მას.% 

ნაკლები 5% A 0%         

51071000 

მატყლი სავარცხნ-ნაჩეჩი ნართი,საცალო 

ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი, მატყლის 

შემცველობით 85 მას.% ან მეტი: 5% A 0%         

51072000 

მატყლი სავარცხნ-ნაჩეჩი ნართი,საცალო 

ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი,მატყლის 

შემცველობით 85 მას.% ნაკლები 5% A 0%         

51081011 კარდ ქაშმირის ნართი, წონას შეიცავს 85% ან მეტს 5% A 0%         

51081019 

სხვა ნართი ცხოველების წმინდა ბეწვი (კარდ– ან 

სავარცხნ-გაუჩეჩავი) საცალო ვაჭრობისათვის 

დაუფასოებელი, შეიცავს 85 % ან მეტს ცხოველის 

წმინდა ბეწვს 5% A 0%         

51081090 
ცხოველის წმინდა ბეწვის კარდ ნაჩეჩის ნართი, 

საცალო ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი, 5% A 0%         

51082011 
ქაშმირის სავაცხნ-გაუჩეჩავი ნართი, შემცველობით 

85% ან მეტი წინაში 5% A 0%         

51082019 

ცხოველების წმინდა ბეწვის სხვა ნართები, ( სავაცხნ-

გაუჩეჩავი) საცალო ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი, 

შეიცავს 85% ან მეტს ცხოველის წმინდა ბეწვის წონაში 5% A 0%         

51082090 
ცხოველის წმინდა ბეწვის სავარცხნ-გაჩეჩავი ნართი, 

საცალო ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი 5% A 0%         

51091011 
ქაშმირის ნართი, წონას შემცველობით 85% ან მეტი  

საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული 6% A 0%         

51091019 
ცხოველის წმინდა ბეწვის ან მატყლის ნართი, შეიცავს 

85% ან მეტს, საცალო ვაჭრობისთვის დაფასოებული 6% A 0%         

51091090 

ნართი, შემცველობით 85% ან მეტი ცხოველის წმინდა 

ბეწვს ან მატყლს, საცალო ვაჭრობისთვის 

დაფასოებული 6% A 0%         

51099011 
ქაშმირის სხვა ნართი, საცალო ვაჭრობისთვის 

დაფასოებული 6% A 0%         

51099019 
ცხოველის წმინდა ბეწვის ან მატყლის ნართი სხვა 

ნართი, საცალო ვაჭრობისთვის დაფასოებული 6% A 0%         

51099090 

ნართი, შემცველობით 85% ნაკლებ ცხოველის წმინდა 

ბეწვს ან მატყლს, საცალო ვაჭრობისთვის 

დაფასოებული 6% A 0%         

51100000 
ცხოველის უხეში ბეწვის ან ცხენის ძუის ნართი ( 

ცხენის ძუის სასირმე ძაფის ჩათვლით) 6% A 0%         

51111111 
ქაშმირის ძაფი, შემცველობით 85% ან მეტი, რომლის 

წონაც არ აჭარბებს 300გრამს 1 კვადრატულ მეტრზე 10% A 0%         

51111119 ქსოვილები ცხოველის წმინდა ბეწვის კარდ ნაჩეჩის 10% A 0%         



ძაფი, შემცველობით 85% ან მეტი, რომლის წონაც არ 

აჭარბებს 300გრამს 1 კვადრატულ მეტრზე 

51111190 

ქსოვილები, მატყლი კარდ ნაჩეჩს შეიცავს 85% ან მეტს 

ან ცხოველის წმინდა ბეწვს, 300გრამს ან ნაკლებს 1 

კვადრატულ მეტრზე 10% A 0%         

51111911 ქაშმირის სხვა ქსოვილები 10% A 0%         

51111919 
სხვა ქსოვილები კარდ ნაჩეჩი ცხოველის წმინდა 

ბეწვის მატყლისგა 10% A 0%         

51111990 

ქსოვილები, შემცველობით 85 % ან მეტი მატყლი 

კარდ ნაჩეჩ ან ცხოველის წმინდა ბეწვის, 

შემცველობით, 300 გრამზე მეტი 1 კვადრატულ 

მეტრზე 10% A 0%         

51112000 
ქსოვილები მატყლი კარდ ნაჩეჩი, ხელოვნური 

ძაფებით შერეული 10% A 0%         

51113000 
ქსოვილები მატყლის კარდ ნაჩეჩი, ხელოვნური 

ბოჭკოებით შერეული 10% A 0%         

51119000 
სხვა ქსოვილები მატყლი კარდ ნაჩეჩი ან  ცხოველის 

წმინდა ბეწვის მატყლის კარდ ნაჩეჩი 10% A 0%         

51121100 

ქსოვილები შემცველობით 85% სავარცხლს ნაჩეჩი 

მატყლის ან ცხოველების წმინდა ბეწვის კარდ  

ნაჩეჩისგან შემცველობით 200 გრამი ან ნაკლები 1 

კვადრატულ მეტრზე 10% A 0%         

51121900 

ქსოვილები შემცველობით 85% სავარცხლს ნაჩეჩი 

მატყლის ან ცხოველების წმინდა ბეწვის კარდ  

ნაჩეჩისგან შემცველობით 200 გრამით მეტი 1ქ 

კვადრატულ მეტრზე 10% A 0%         

51122000 
ქსოვილები  მატყლი სავარცხლ ნაჩეჩი,  ხელოვნური 

ძაფებით შერეული 10% A 0%         

51123000 
ქსოვილები გადახვეული მატყლის სავარცხლ  ნაჩეჩი, 

ხელოვნური ბოჭკოებით შერეული 10% A 0%         

51129000 

0%ქსოვილები მატყლი ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

მატყლით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

51130000 ქსოვილები ცხოველის უხეში ბეწვის ან ძუის 10% A 0%         

52010000 ბამბა, არა  კარდ- ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი 40% C           

52021000 ბამბის ნარჩენის ნართი 10% C           

52029100 ბამბის გაწეწილი ნედლეული 10% C           

52029900 
ბამბის ნარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% C           

52030000 ბამბა,   კარდ- ან სავარცხნ-გაუჩეჩილი 40% C           

52041100 
ბამბის ძაფები საკერავი, ბამბის შემცველობით 85% ით 

ან მეტით, დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

52041900 
ბამბის ძაფები საკერავი, ბამბის შემცველობით 85% ით 

ნაკლები, დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

52042000 
ბამბის ძაფები საკერავი, დაფასოებელი საცალო 

ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

52051100 
ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,≤14mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52051200 
ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,>14mn მაგრამ 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 



≤43 mn 

52051300 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,>43mn მაგრამ 

≤52 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52051400 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,>52mn მაგრამ 

≤80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52051500 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,>52mn მაგრამ 

≤80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52052100 
ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  nprs, >80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52052200 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  nprs, >14 mn 

მაგარამ 43 Mn ან ნაკლები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52052300 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  nprs, >43 mn 

მაგარამ 52 Mn ან ნაკლები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52052400 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  nprs, >52 mn 

მაგარამ 80 Mn ან ნაკლები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52052600 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  nprs, >80 mn 

მაგარამ 94 Mn ან ნაკლები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52052700 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  nprs, >94 mn 

მაგარამ 120 Mn ან ნაკლები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52052800 
ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  nprs, >120 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52053100 
გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  ≤14 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52053200 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  ≤14 mn ≤43 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52053300 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >43 mn ≤52 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52053400 
გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >52mn ≤80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52053500 
გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >80mn  5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52054100 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >14mn  ≤14 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52054200 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >14mn  ≤43 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52054300 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >43mn  ≤52 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 



52054400 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >52mn  ≤80 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52054600 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >80mn  ≤94 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52054700 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,  >94mn  ≤120 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52054800 
გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, nprs,   ≤120 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52061100 
ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, ბამბის 

შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,  >80mn  5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52061200 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, ბამბის 

შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,  >14mn მაგრამ  ≤43 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52061300 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, nprs,  >43mn მაგრამ  ≤52 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52061400 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, nprs,  >52mn მაგრამ  ≤80 

mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52061500 
ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, nprs,  >80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52062100 
ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85%  ნაკლები, nprs, ≤14 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52062200 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85%  ნაკლები,  nprs,>14 mn 

მაგრამ ≤43 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52062300 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85%  ნაკლები,  nprs,>43 mn 

მაგრამ ≤52 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52062400 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85%  ნაკლები,  nprs,>52 mn 

მაგრამ ≤80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52062500 

ერთძაფიანი ბამბის ნართი სავარცხნ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85%  ნაკლები,  nprs,>52 mn 

მაგრამ ≤80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52063100 
გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,≤14 mn  5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52063200 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,>14 mn  

მაგრამ ≤43 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52063300 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,>43 mn  

მაგრამ ≤52 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52063400 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,>52 mn  

მაგრამ ≤80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52063500 გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაუჩეჩავი, 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 



ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,>80 mn  

52064100 
გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85%ნაკლები, nprs,   ≤14 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52064200 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,   >14 mn   

მაგრამ ≤14 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52064300 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,   >43 mn   

მაგრამ ≤52 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52064400 

გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,   >52mn   

მაგრამ ≤80 mn 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52064500 
გადაგრეხილი ბამბის ნართი სავარცხ-დაჩეჩილი, 

ბამბის შემცველობით 85% ნაკლები, nprs,   >80mn  5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

52071000 

ბამბის ნართი (გარდა საკერავისა)დაფასოებელი 

საცალო ვაჭრობისათვის, ბამბის შემცველობით 

85%ითა ან მეტით 6% A 0%         

52079000 

ბამბის ნართი (გარდა საკერავისა)დაფასოებელი 

საცალო ვაჭრობისათვის, ბამბის შემცველობით 

85%ით ნაკლები 6% A 0%         

52081100 
გაუთეთრებელი ბამბის ნართი, ბამბის შემცველობით 

85% ან მეტი, ≤100g/m2 10% A 0%         

52081200 
გაუთეთრებელი ბამბის ნართი, ბამბის შემცველობით 

85% ან მეტი,>100g/m2 მაგრამ≤200g/m2 10% A 0%         

52081300 
გაუთეთრებელი 3 ან 4 ფენად, ბამბის შემცველობით 

85% ან მეტი,≤200g/m2 10% A 0%         

52081900 

გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბამბის 

შემცველობა 85% ან მეტი, ≤200g/m2 10% A 0%         

52082100 
გათეთრებული ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,≤100g/m2 10% A 0%         

52082200 
გათეთრებული ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,>100g/m2, ≤200g/m 10% A 0%         

52082300 
გათეთრებელი 3 ან 4 ფენად, ბამბის შემცველობით 

85% ან მეტი,≤200g/m2 12% A 0%         

52082900 

გათეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული,სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,≤200g/m2 10% A 0%         

52083100 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,≤100g/m2 10% A 0%         

52083200 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,>100g/m2≤200g/m2 10% A 0%         

52083300 

შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით (უკუღმა 

სარჟის ჩათვლით), ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, 

≤200g/m2 10% A 0%         

52083900 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, 85 % ან 

მეტი,სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52084100 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85 % ან მეტი, ≤100g/m2 10% A 0%         

52084200 შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 10% A 0%         



შემცველობით 85 % ან მეტი,> 100g/m2, ≤200g/m2 

52084300 
შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით (უკუღმა 

სარჟის ჩათვლით), ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  10% A 0%         

52084900 

შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85 % ან მეტი,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52085100 
დაბეჭდილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,≤100g/m2 10% A 0%         

52085200 
დაბეჭდილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,>100g/m2,≤200g/m2 10% A 0%         

52085910 

დაბეჭდილი ქსოვილი, ბამბის შემცველობით 85% ან 

მეტი, შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით 

(უკუღმა სარჟის ჩათვლით), 10% A 0%         

52085990 
სხვა დაბეჭდილი ქსოვილი, ბამბის შემცველობით 85% 

ან მეტი 10% A 0%         

52091100 
გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, 

ბამბის შემცველობა 85% ან მეტი, >200g/m2 10% A 0%         

52091200 

გაუთეთრებელი , 85% ან მეტი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის 

ხლართით (უკუღმა სარჟის ჩათვლით), ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,>200g/m2 10% A 0%         

52091900 
გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი, >200g/m2 10% A 0%         

52092100 
გათეთრებელი ბამბის გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,>200g/m2 12% A 0%         

52092200 
გათეთრებული 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, 

ბამბის შემცველობით 85% და მეტი, >200g/m2 12% A 0%         

52092900 

გათეთრებული ბამბის ხლართის ქსოვილი, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი, >200g/m2, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

52093100 

შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით (უკუღმა 

სარჟის ჩათვლით), ბ ამბის შემცველობით 85% ან 

მეტი,  >200g/m2 10% A 0%         

52093200 

შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით (უკუღმა 

სარჟის ჩათვლით), ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი, 

>200g/m2 10% A 0%         

52093900 

შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობა 85% ან მეტი, >200g/m2, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52094100 

შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული,  ბამბის 

შემცველობა 85% ან მეტი, >200g/m2, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52094200 
დენიმი ან ჯინსის ქსოვილი, ბამბის შემცველობა 85% 

ან მეტი,>200g/m2 10% A 0%         

52094300 
სხვა შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, 

ბამბის შემცველობით 85% ან მეტი,  >200g/m2 10% A 0%         

52094900 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი,>200g/m2 10% A 0%         

52095100 
დაბეჭდილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი, 200g/m2 10% A 0%         

52095200 დაბეჭდილი 3 ან 4 ძაფიანი სარჟის ხლართი, ბამბის 10% A 0%         



შემცველობა 85% ან მეტი,>200g/m2 

52095900 
დაბეჭილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი, >200g/m2 10% A 0%         

52101100 
გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, 

ბამბის შემცველობა 85% ან მეტი, >200g/m2 12% A 0%         

52101910 

გაუთეთრებელი გადახვეული ქსოვილი,  3– ან 4-

ძაფიანი სარჟის ხლართით უკუღმა სარჟის ჩათვლით, 

ბამბის შემცველობით 85% ან ნაკლები, ≤200g/m2 12% A 0%         

52101990 

სხვა გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი, ძირითად ან 

მხოლოდ ხელოვნური ბოჭკოები, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, ≤200g/m2 12% A 0%         

52102100 
გათეთრებული ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, ≤200g/m2 14% A 0%         

52102910 

გათეთრებული ბამბის ქსოვილი 3 ან 4 ძაფიანი სარჟის 

ხლართი,უკუღმა სარჟის ჩათვლით, ბამბის 

შემცველობით 85% ან მეტი, ≤200g/m2 14% A 0%         

52102990 

სხვა გათეთრებული ბამბის ქსოვილი, ძირითად ან 

მხოლოდ ხელოვნური ბოჭკოები, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები,≤200g/m2 14% A 0%         

52103100 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, ≤200g/m2 10% A 0%         

52103200 
შეღებილი  3 ან 4 ძაფიანი სარჟის ხლართი, ბამბის 

შემცველობა 85% ან ნაკლები,≤200g/m2 10% A 0%         

52103900 

შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, ≤200g/m2 10% A 0%         

52104100 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, ≤200g/m2 10% A 0%         

52104910 

განსხვავებული ფერის ბამბის ქსოვილის ნართი, 3– ან 

4-ძაფიანი სარჟის ხლართით უკუღმა სარჟის 

ჩათვლით, ბამბის შემცველობით 85% ან ნაკლები, 

≤200g/m2 10% A 0%         

52104990 

განსხვავებული ფერის ბამბის ქსოვილის ნართი, 

ძირითად ან მხოლოდ ხელოვნური ბოჭკოები, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები,≤200g/m2 10% A 0%         

52105100 
დაბეჭდილი ბამბის ქსოვილის გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, ≤200g/m2 10% A 0%         

52105910 

დაბეჭილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული,  3– ან 4-

ძაფიანი სარჟის ხლართით უკუღმა სარჟის 

ჩათვლით,ბამბის შემცველობით 85% ან ნაკლები, 

≤200g/m2 10% A 0%         

52105990 

სსხვა დაბეჭდილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, 

ძირითად ან მხოლოდ ხელოვნური ბოჭკოები, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები,≤200g/m2 10% A 0%         

52111100 
გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, 

ბამბის შემცველობა 85% ნაკლები, >200g/m2 12% A 0%         

52111200 
გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, 

ბამბის შემცველობა 85%  ნაკლები, >200g/m2 12% A 0%         

52111900 
გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბამბის 12% A 0%         



შემცველობა 85% ნაკლები, >200g/m2 

52112000 
გათეთრებული ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობა 85%  ნაკლები, >200g/m2 14% A 0%         

52113100 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობა 85%  ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52113200 
შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით,ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52113900 

შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52114100 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52114200 
შეღებილი დენიმი ან ჯინსის ქსოვილი,ბამბის 

შემცველობით 85% ან ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52114300 
სხვა შეღებილი 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, 

ბამბის შემცველობით 85%  ნაკლები,  >200g/m2 10% A 0%         

52114900 

შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52115100 
დაბეჭდილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული, ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52115200 
დაბეჭდილი  3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით,ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52115900 

დაბეჭდილი  ბამბის ქსოვილი გადახვეული,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბამბის 

შემცველობით 85%  ნაკლები, >200g/m2 10% A 0%         

52121100 

გაუთეთრებელი ბამბის ქსოვილი გადახვეული 

≤200g/m2, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 12% A 0%         

52121200 

გათეთრებული  ბამბის ქსოვილი გადახვეული 

≤200g/m2, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 14% A 0%         

52121300 
შეღებილი  ბამბის ქსოვილი გადახვეული ≤200g/m2, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52121400 
შეღებილი  ბამბის ქსოვილი გადახვეული ≤200g/m2, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52121500 
დაბეჭდილი  ბამბის ქსოვილი გადახვეული ≤200g/m2, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52122100 

გაუთეთრებელი  ბამბის ქსოვილი გადახვეული 

>200g/m2, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 12% A 0%         

52122200 

გათეთრებული  ბამბის ქსოვილი გადახვეული 

>200g/m2, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 14% A 0%         

52122300 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული >200g/m2, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52122400 
შეღებილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული >200g/m2, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

52122500 
დაბეჭდილი ბამბის ქსოვილი გადახვეული >200g/m2, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         



53011000 სელი, ნედლი ან დამბალი  6% A 0%         

53012100 სელი, დასრესილი ან გაპენტილი, მაგრამ დაურთავი 6% A 0%         

53012900 
სელი დაჩეჩილი ან სხვა სახით დამუშავებული, 

მაგრამ დაურთავი 6% A 0%         

53013000 
სელი ხამი ან ნარჩენები (მათ შორის ნარჩენების 

ნართი და გაუწეწავი ნედლეული) 6% A 0%         

53021000 ქერელი ხამი, ნედლი ან დამბალი 6% A 0%         

53029000 
ქერელი ხამი(გარდა ხამისა) დაურთავი, გაპენტილი 

და ქერელი ხამის ნარჩენები 6% A 0%         

53031000 
ჯუთის ბოჭკოები, და სხვა ( სელისა, ქერელი ხამისა 

და  რამის გარდა), ნედლი  ან დამბალი 5% A 0%         

53039000 

ჯუთის ბოჭკოები, და სხვა ( სელისა, ქერელი ხამისა 

და  რამის გარდა), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, გაძენძილი და ნარჩენები 5% A 0%         

53050011 ნედლი რამი 5% A 0%         

53050012 რამი, დამუშავებული მაგრამ დაურთველი 5% A 0%         

53050013 რამის ბოჭკოები და ნარჩენები 5% A 0%         

53050019 სხვა რამი 5% A 0%         

53050020 
აბაკა და მისი tow და ანაჩეჩი და ნარჩენები,ნედლი ან 

დამუშავებული მაგრამ დაურთველი 3% A 0%         

53050091 
ჯუთის ბოჭკო და ტექსტილის ლაფნის სხვა ბოჭკოები, 

ხამი ან დამუშავებული მაგრამ დაურთველი 5% A 0%         

53050092 
ბოჭკო ქოქოსის კაკლის, tow, ანაჩეჩი  და ნარჩენები, 

ნედლი ან დამუშავებული მაგრამ დაურთველი 5% A 0%         

53050099 

ტექსტილის სხვა მცენარეული ბოჭკოები, ნედლი ან 

დამუშავებული მაგრამ დაურთველი, tow, ანაჩეჩი და 

ამ ბოჭკოების ნარჩენები 5% A 0%         

53061000 ერთძაფიანი სელის ნართი 6% A 0%         

53062000 მრავალგრეხილი ან დაგრეხილი სელის ნართი 10% A 0%         

53071000 
ერთძაფიანი ჯუთის ნართი ან  ტექსტილის ლაფნის 

სხვა ბოჭკოები 53.03 6% A 0%         

53072000 
ტექსტილის ლაფნის ბოჭკოების მრავალგრეხილი ან 

გრეხილი ნართი 53.03 6% A 0%         

53081000 ქოქოსის კაკლის ბოჭკოს ნართი 6% A 0%         

53082000 ქერელის ნართი 6% A 0%         

53089011 
გაუთეთრებელი ან გათეთრებული რამის ნართი, 

რამის შემცველობით 85% ან მეტი 6% A 0%         

53089012 
შეღებილი (ფერადი ?) რამის ნართი, რამის 

შემცველობით 85 % ან მეტი 6% A 0%         

53089013 
გაუთეთრებელი ან გათეთრებული რამის ნართი, 

რამის შემცველობით 85% ნაკლები 6% A 0%         

53089014 
შეღებილი (ფერადი ?) რამის ნართი, რამის 

შემცველობით 85 % ნაკლები 6% A 0%         

53089091 ქაღალდი ნართ 6% A 0%         

53089099 
ტექსტილის სხვა მცენარეული ბოჭკოების ნართი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

53091110 
გაუთეთრებელი სელის გადახვეული ქსოვილი, 

სელის შემცველობით 85% ან მეტი  10% A 0%         

53091120 გაუთეთრებელი სელის გადახვეული ქსოვილი, 10% A 0%         



სელის შემცველობით 85% ან მეტი 

53091900 

სელის სხვა გადახავეული ქსოვილი, სელის 

შემცველობით 85%  ან მეტი,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

53092110 
გაუთეთრებელი სელის გადახვეული ქსოვილი, 

სელის შემცველობით 85% ნაკლები 10% A 0%         

53092120 
გაუთეთრებელი სელის გადახვეული ქსოვილი, 

სელის შემცველობით 85% ნაკლები 10% A 0%         

53092900 

სელის სხვა გადახავეული ქსოვილი, სელის 

შემცველობით 85% ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

53101000 
გაუთეთრებელი ჯუთის ბოჭკოს გადახვეული 

ქსოვილი ან ტექსტილის ლაფნის სხვა ბოჭკოები 10% A 0%         

53109000 
ჯუთის ბოჭკოს გადახვეული ქსოვილი ან ტექსტილის 

ლაფნის სხვა ბოჭკოები (გარდა გაუთეთრებელი) 10% A 0%         

53110012 
გაუთეთრებელი რამის გადახვეული ქსოვილი, რამის 

შემცველობით 85% ან მეტი 10% A 0%         

53110013 
რამის სხვა გადახვეული ქსოვილი, რამის 

შემცველობით 85% ან მეტი 12% A 0%         

53110014 
გაუთეთრებელი რამის გადახვეული ქსოვილი, რამის 

შემცველობით 85% ნაკლები 10% A 0%         

53110015 
რამის სხვა გადახვეული ქსოვილი, რამის 

შემცველობით 85% ნაკლები 12% A 0%         

53110020 ქაღალდის ნართის გადახვეული ქსოვილი 10% A 0%         

53110030 

ქერელის გადახვეული ქსოვილი ტექსტილის სხვა 

მცენარეული ბოჭკოებისგან;ქაღალდის ნართის 

გადახვეული ქსოვილი 10% A 0%         

53110090 

 ტექსტილის სხვა მცენარეული ბოჭკოების 

გადახვეული  ქსოვილი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54011010 
საკერავი ძაფები სინთეტიკური ძაფებით, არა საცალო 

ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

54011020 
საკერავი ძაფები სინთეტიკური ძაფებით, საცალო 

ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

54012010 
საკერავი ძაფები ხელოვნური ძაფებით, არა საცალო 

ვაჭრობისთვის 5% A 0%         

54012020 
საკერავი ძაფები ხელოვნური ძაფებით, საცალო 

ვაჭრობისთვის 5% A 0%         

54021110 

მაღალი სიმტკიცის ნართი ნაილონისა ან სხვა 

პოლიამიდებისაგან, დაუფასოებელი საცალო 

გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54021120 

მაღალი სიმტკიცის ნართი ნაილონისა ან სხვა 

პოლიამიდებისაგან, დაუფასოებელი საცალო 

გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54021190 
მაღალი სიმტკიცის ნართი სხვა  არამიდებისგან, 

დაუფასოებელი საცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54021910 
მაღალი სიმტკიცის ნართი ნეილონ 6, დაუფასოებელი 

საცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54021920 
მაღალი სიმტკიცის ნართი ნეილონ 6,6, 

დაუფასოებელი საცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         



54021990 
მაღალი სიმტკიცის ნართი ნეილონის არამიდების, 

დაუფასოებელი საცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54022000 
მაღალი სიმტკიცის ძაფის ნართი პოლიეთერებული, 

nprs 5% A 0%         

54023111 

ელასტიური ძაფი ნეილონ 6,psy ტექსტილის 

შემცველობით 50% ან ნაკლები, არა საცალო 

გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023112 

ელასტიური ძაფი ნეილონ 6,6,psy, ტექსტილის 

შემცველობით 50% ან ნაკლები, არა საცალო 

გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023113 

ელასტიური ძაფი არამიდების,psy, ტექსტილის 

შემცველობით 50% ან ნაკლები, არა საცალო 

გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023119 

ელასტიური ძაფი სხვა 

პოლიამიდებით,psy,ტექსტილის შემცველობით 50% ან 

ნაკლები, არა საცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023190 

სხვა ტექსტურირებული ნართი პოლიამიდებით, psy, 

ტექსტილის შემცველობით 50 % ან ნაკლები, 

არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023211 
ელასტიური ძაფი ნეილონ -6, psy, ტექსტილის 

შემცველობით 50% მეტი, არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023212 
ელასტიური ძაფი ნეილონ -6, 6, psy, ტექსტილის 

შემცველობით 50% მეტი, არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023213 
ელასტიური ძაფი არამიდებით, psy, ტექსტილის 

შემცველობით 50% მეტი, არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023219 
ელასტიური ძაფი პოლიამიდებით, psy, ტექსტილის 

შემცველობით 50% მეტი, არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023290 

სხვა ტექსტურირებული ნართი პოლიამიდებით, psy, 

ტექსტილის შემცველობით 50 % მეტი, არასაცალო 

გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023310 
ელასტიური ძაფი პოლიეთერებული, არასაცალო 

გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54023390 
სხვა ელასტიური ძაფი პოლიეთერებული, არასაცალო 

გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54023400 
ტექსტურირებული ნართი პოლიპროპილენი, 

არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54023900 
სხვა სინთეთიკური ძაფის ტექსტურირებული ნართი, 

არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54024410 
ელასტომერული პოლიურეთანი,დაუგრეხვი ან 

გრეხით არა უმეტეს 50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024490 
სხვა პოლიურეთანი, დაუგრეხვი ან გრეხით არა 

უმეტეს 50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024510 
სხვა ნართი ნეილონ 6, ცალმაგი, დაუგრეხვი ან 

გრეხით არა უმეტეს 50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024520 
სხვა ნართი ნეილონ 6,6, ცალმაგი, დაუგრეხვი ან 

გრეხით არა უმეტეს 50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024530 
სხვა ნართი არამიდების, ცალმაგი, დაუგრეხვი ან 

გრეხით არა უმეტეს 50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024590 
სხვა ნართი ნეილონის ან სხვა პოლიამიდები,  

ცალმაგი, დაუგრეხვი ან გრეხით არა უმეტეს 50 გრ/მ- 5% A 0%         



ისა: 

54024600 

სხვა ნართი პოლიეთერული, ნაწილობრივ 

ორიენტირებული, დაუგრეხვი ან გრეხით არა უმეტეს 

50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024700 

სხვა ნართი პოლიეთერული, გრდა ვიდრე იმ 

ნაწილობრივ ორიენტირებულისა, დაუგრეხვი ან 

გრეხით არა უმეტეს 50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024800 
სხვა პოლიპროპილენი, დაუგრეხვი ან გრეხით არა 

უმეტეს 50 გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54024910 

სხვა ცალმაგი პოლიეთელინის ნართი, დაუგრეხვი ან 

გრეხით არა ნაკლებ 50 გრ/მ-ისა, გრეხითი, 

გამძლეობით უმეტეს 22cN/დტექს, თავდაპირველი 

მოდულით უმეტესი 750cN/დტექს 5% A 0%         

54024990 
სხვა ნართი,დაუგრეხვი ან გრეხით არა უმეტეს 50 

გრ/მ-ისა 5% A 0%         

54025110 
ცალმაგი ნართი ნეილონ 6, გრეხით 50 გრ/მზე მეტი, 

არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54025120 
ცალმაგი ნართი ნეილონ 6,6, გრეხით 50 გრ/მზე მეტი, 

არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54025130 
ცალმაგი ნართი არამიდის, გრეხით 50 გრ/მ ზე მეტი, 

არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54025190 
ცალმაგი ნართი სხვა მოლიმიდების, გრეხით 50 გრ/მ 

ზე მეტი, არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54025200 
ცალმაგი ნართი პოლიესტერის, გრეხით 50 გრ/მ ზე 

მეტი, არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54025910 

ცალმაგი ნართი პოლიპროპელენის, გრეხით 50 გრ/მ 

ზე მეტი, გამძლეობით უმეტეს 22cN/დტექს, 

თავდაპირველი მოდულით უმეტესი 750cN/დტექს 5% A 0%         

54025920 

სხვა ცალმაგი ნართი პოლიეთრენი, გრეხით 50 გრ/მ 

ზე მეტი, გამძლეობით უმეტეს 22cN/დტექს, 

თავდაპირველი მოდულით უმეტესი 750cN/დტექს 5% A 0%         

54025990 

ცალმაგი სინთეთიკური ნართი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, გრეხით 50 გრ/მ ზე 

მეტი, არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54026110 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი ნეილონი 6, 

არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54026120 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი ნეილონი 6,6, 

არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54026130 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი არამიდების, 

არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54026190 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი სხვა 

პოლიამიდების, არასაცალო გაყიდვისთვის 5% A 0%         

54026200 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი პოლიესტერის, 

არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54026910 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი 

პოლიპროპილენის,  არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54026920 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი პოლიურეთანის,  

არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54026990 მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი, სხვა ადგილას 5% A 0%         



დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, არასაცალო 

გაყიდვებისთვის 

54031000 

მაღალი სიმკვრივის ვისკოზის ნართი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, არასაცალო 

გაყიდვებისთვის  5% A 0%         

54033110 
ცალგრეხილი ნართი ბამბუკის ვისკოზის, გრეხით 

≤120 ,nprs  5% A 0%         

54033190 
სხვა ცალგრეხილი ნართი ვისკოზის, გრეხით ≤120 

,nprs  5% A 0%         

54033210 
სხვა ცალგრეხილი ნართი ბამბუკის ვისკოზის, 

გრეხით >120 ,nprs  5% A 0%         

54033290 
სხვა ცალგრეხილი ნართი ვისკოზის, გრეხით >120 

,nprs  5% A 0%         

54033310 
ცალმაგი ნართი აცეტილდეცელულოზისგან,  

არასაცალო გაყიდვებისთვის  5% A 0%         

54033390 
სხვა ერთმაგი ნართი აცეტილცელულოზისგან, 

არასაცალო გაყიდვებისთვის 5% A 0%         

54033900 
ცალმაგი ხელოვნური ნართი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი,nprs 5% A 0%         

54034100 მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი ვისკოზის, nprs 5% A 0%         

54034200 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ნართი 

აცეტილცელულოზისგან, nprs 5% A 0%         

54034900 
მრავალგრეხილი ან გრეხილი ხელოვნური ნართი, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, nprs 5% A 0%         

54041100 

ელასტომერული მონოძაფები წირითი სიმკვრივით 67 

დტექსი ან მეტი და განივი კვეთის ზომით არა უმეტეს 

1 მმ-ისა 5% A 0%         

54041200 

მონოძაფები პოლიპროპილენის, წირითი სიმკვრივით 

67 დტექსი ან მეტი და განივი კვეთის ზომით არა 

უმეტეს 1 მმ-ისა 5% A 0%         

54041900 

სხვა მონოძაფები სინთეზური წირითი სიმკვრივით 67 

დტექსი ან მეტი და განივი კვეთის ზომით არა უმეტეს 

1 მმ-ისა 5% A 0%         

54049000 
ძაფი მსგავსი სინთეტიკური ტექსტილის მასალები <5 

მმ 5% A 0%         

54050000 
მონოძაფები; ძაფები ან მსგავსი ხელოვნური 

ტექსტილის მასალები 5% A 0%         

54060010 
სინთეტიკური ძაფების ნართი, დაფასოებული 

საცალო ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

54060020 
ხელოვნური ძაფების ნართი, დაფასოებული საცალო 

ვაჭრობისათვის 5% A 0%         

54071010 
ნეილონის ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმკვრივის 

გადახვეული ქსოვილები 10% A 0%         

54071020 
პოლიესტერის მაღალი სიმკვრივის გადახვეული 

ქსოვილები 10% A 0%         

54072000 გადახვეული ქსოვილები სინთეტიკური ... 10% A 0%         

54073000 
ქსოვილები, სინთეტიკური ძაფების 

ნართის,მოხსენიებული XI კარის 9 შენიშვნაში  10% A 0%         

54074100 
გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქსოვილი, ნეილონის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         



54074200 
შეღებილი გადახვეული სინთეტიკური ძაფების 

ნართი, ნეილონის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54074300 
შეღებილი გადახვეული სინთეტიკური ძაფების 

ნართი, ნეილონის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54074400 
დაბეჭდილი გადახვეული სინთეტიკური ძაფების 

ნართი, ნეილონის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54075100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქსოვილი,ტექსტურირებული პოლიეთერული 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54075200 

შეღებილი გადახვეული სინთეტიკური ძაფების 

ნართი, ტექსტურირებული პოლიეთერული 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54075300 

შეღებილი გადახვეული ქსოვილი სინთეტიკური 

ნართი, ტექსტურირებული პოლიეთერული 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54075400 

დაბეჭდილი გადახვეული ქსოვილის სინთეტიკური 

ნართი, ტექსტურირებული პოლიეთერული 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54076100 

სხვა სინთეტიკური ნართი გადახვეული ქსოვილი, 

არატექსტურირებული პოლიეთერული ძაფების 

შემცველობით 85 მას.% ან მეტი: 10% A 0%         

54076900 

სხვა სინთეტიკური ნართის გადახვეული ქსოვილი, 

პოლიეთერის შემცველობით ≥85%, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54077100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქსოვილი, სინთეტიკური ძაფების შემცველობით ≥85% 

,სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54077200 

შეღებილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების შემცველობით ≥85% ,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54077300 

შეღებილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების შემცველობით ≥85% ,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54077400 

დაბეჭდილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების შემცველობით ≥85% ,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54078100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქსოვილი, სინთეტიკური ძაფების შემცველობით<85% 

,ბამბა 10% A 0%         

54078200 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების შემცველობით <85% , შერეული ბამბასთან 10% A 0%         

54078300 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების შემცველობით <85% , შერეული ბამბასთან  10% A 0%         

54078400 
დაბეჭდილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების შემცველობით <85% , შერეული ბამბასთან  10% A 0%         

54079100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქსოვილი, სინთეტიკური ძაფების ნართი ,სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54079200 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების ნართი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 10% A 0%         



ჩაურთველი  

54079300 

შეღებილი გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების ნართი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  10% A 0%         

54079400 

დაბეჭდილი  გადახვეული ქსოვილი,სინთეტიკური 

ძაფების ნართი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  10% A 0%         

54081000 
მაღალი სიმკვრივის ვისკოზის ძაფის ნართის 

გადახვეული ქსოვილი 10% A 0%         

54082110 
გაუთეთრებელი/გათეთრებულიგადახვეული 

ქსოვილი, ვისკოზის ძაფის შემცველობით ≥85% 12% A 0%         

54082120 

გაუთეთრებელი/გათეთრებულიგადახვეული 

ქსოვილი, აცეტატე ცელულოზის ძაფის შემცველობით 

≥85% 12% A 0%         

54082190 
გაუთეთრებელი/გათეთრებულიგადახვეული 

ქსოვილი, ხელოვნური ძაფის შემცველობით ≥85% 12% A 0%         

54082210 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი ვისკოზის ძაფის 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082220 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი აცეტატე 

ცელულოზის ძაფის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082290 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი სხვა ხელოვნური 

ძაფის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082310 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი ვისკოზის ძაფის 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082320 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილი აცეტატე 

ცელულოზის ძაფის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082390 
შეღებილი გადახვეული ქსოვილისხვა ხელოვნური 

ძაფის შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082410 
დაბეჭდილი გადახვეული ქსოვილი ვისკოზის ძაფის 

შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082420 
დაბეჭდილი გადახვეული ქსოვილი აცეტატე 

ცელულოზის ძაფების შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54082490 
დაბეჭდილი გადახვეული ქსოვილი, ხელოვნური 

ძაფების შემცველობით ≥85% 10% A 0%         

54083100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული გადახვეული 

ქსოვილი, ხელოვნური ძაფების ნართით ,სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

54083200 

შეღებილი გადახვეული ქსოვილი, ხელოვნური 

ძაფების ნართით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

54083300 

შეღებილი გადახვეული ქსოვილი, ხელოვნური 

ძაფების ნართით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

54083400 

დაბეჭდილი გადახვეული ქსოვილი, ხელოვნური 

ძაფების ნართით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55011000 
სინთეზური ძაფების tow (ჩალიჩი??) ნეილონით ან 

სხვა პოლიამიდებით 5% A 0%         

55012000 
 სინთეზური ძაფები პოლიეთერის tow (ჩალიჩი) 

პოლიეთერით 5% A 0%         



55013000 
სინთეზური ძაფების tow ჩალიჩი, აკრილური ან 

მოდაკრილის 5% A 0%         

55014000 სინთეზური ძაფების ჩალიჩი პოლიპროპილენით 5% A 0%         

55019000 
სინთეზური ძაფების ჩალიჩი,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

55020010 დიაცეტატე ცელულოზას ძაფები tow 3% A 0%         

55020090 სხვა ხელოვნური ძაფები tow 5% A 0%         

55031110 

პოლიიზოფტალოური მეტაფენილენდიამინის 

სინთეთიკური ბოჭკოები,  კარდ– და სავარცხნ-

დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების 

გარეშე: 5% A 0%         

55031120 

პოლიიზოფტალოური მეტაფენილენდიამინის 

სინთეთიკური ბოჭკოები, კარდ– და სავარცხნ-ნაჩეჩი 

ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე: 5% A 0%         

55031190 

არამიდების სინთეთიკური ბოჭკოები, კარდ– და 

სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა 

მომზადებისთვის 5% A 0%         

55031900 

სინთეთიკური ბოჭკოები ნეილონის ან სხვა 

პოლიამიდების (გარდა იმ სხვა არამიდებისა), კარდ– 

და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა 

მომზადების გარეშე: 5% A 0%         

55032000 
ბოჭკოები სინთეზური, პოლიეთირებული, სავარცხნ-

დაუჩეჩავი, და სხვა 5% A 0%         

55033000 
აკრილისა ან მოდაკრილის ბოჭკოები სინთეზური, 

კარდ დაუჩეჩავი, და სხვა 5% A 0%         

55034000 
ბოჭკოები სინთეზური,პოლიპროპილენის, კარდ 

დაუჩეჩავ, და სხვა 5% A 0%         

55039010 
ბოჭკოები სინთეზური პოლიპენილენის სულფიდი, 

კარდ დაუჩეჩავ, და სხვა 5% A 0%         

55039090 

ბოჭკოები სინთეზური,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, კარდ დაუჩეჩავ, და 

სხვა 5% A 0%         

55041010 
ხელოვნური ბოჭკოები, ბამბუკის ვისკოზით, კარდ-

დაუჩეჩავი, და სხვა 5% A 0%         

55041021 
ხელოვნური ბოჭკოები, ვისკოზის..., კარდ დაუჩეჩავი, 

flame retardant ???????????????????????? 5% A 0%         

55041029 
ხელოვნური ბოჭკოები, ვისკოზის..., კარდ დაუჩეჩავი, 

და სხვა 5% A 0%         

55041090 
ხელოვნური ბოჭკოები, სხვა ვისკოზით, კარდ 

დაუჩეჩავი, და სხვა 5% A 0%         

55049000 
ხელოვნური ბოჭკოები, (გარდა ვისკოზისა), კარდ 

დაუჩეჩავი, და სხვა 5% A 0%         

55051000 
სინთეტური ბოჭკოების ნარჩენი (მათ შორის 

ნარჩენების ნართი და გაუწეწავი ნედლეული) 5% A 0%         

55052000 
ხელოვნური ბოჭკოების ნარჩნი  (მათ შორის 

ნარჩენების ნართი და გაუწეწავი ნედლეული) 5% A 0%         

55061011 
პოლიიზოფტალოური მეტაფენილენდიამინის 

სინთეთიკური ბოჭკოები, კარდ ნაჩეჩი, და სხვა 5% A 0%         

55061012 
პოლიიზოფტალოური მეტაფენილენდიამინის 

სინთეთიკური ბოჭკოები, კარდ ნაჩეჩი, და სხვა 5% A 0%         



55061019 
სინთეზური ბოჭკოები, ადამიდებით, კარდ ნაჩეჩი, და 

სხვა 5% A 0%         

55061090 
ბოჭკოები სინთეზური, ნეილონისა ან სხვა პოლიამიდების, 

სავარცხნ-ნაჩეჩი ან სხვა სახის მომზადებით   5% A 0%         

55062000 
პოლიეთერის სინთეზური ბოჭკოები, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან 

სხვა სახის მომზადებით   5% A 0%         

55063000 
აკრილის ან მოდაკრილის სინთეზური ბოჭკოები სავარცხნ-

ნაჩეჩი ან სხვა სახის მომზადებით  5% A 0%         

55069010 
პოლიფენილენ სულფიდების სინთეზური ბოჭკოები 

სავარცხნ-ნაჩეჩი ან სხვა სახის მომზადებით  5% A 0%         

55069090 
ბოჭკოები სინთეზური, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან სხვა სახის მომზადებით   5% A 0%         

55070000 
ბოჭკოები ხელოვნური, სავარცხ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის 

სხვა სახის მომზადებით 5% A 0%         

55081000 საკერავი ძაფები სინთეზური ბოჭკოებით 5% A 0%         

55082000 საკერავი ძაფები ხელოვნური ბოჭკოებით 5% A 0%         

55091100 
ერთძაფიანი ნართი  ნეილონისა ან დანარჩენი 

პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55091200 
მრავალგრეხილი ან ცალგრეხილი ნართი ნეილონის 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55092100 
ერთძაფიანი ნართი პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველობით  

85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55092200 
მრავალგრეხილი ან ცალგრეხილი ნართი პოლიეთერის 

ბოჭკოების შემცველობით  85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55093100 
ერთძაფიანი ნართი  აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების 

შემცველობით  85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55093200 
მრავალგრეხილი ან ცალგრეხილი ნართი აკრილის ან 

მოდაკრილის ბოჭკოების შემცველობით  85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55094100 
ერთძაფიანი ნართი  სინთეზური ბოჭკოების შემცველობით  

85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55094200 

მრავალგრეხილი ან ცალგრეხილი ნართი სინთეზური 

ბოჭკოების შემცველობით  85 მას.% ან მეტი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

55095100 
85 მას. % ნაკლები პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველი 

ნართი, შერეული ხელოვნურ ბოჭკოებთან 5% A 0%         

55095200 

85 მას. % ნაკლები პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველი 

ნართი,  მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან 

შერეული 5% A 0%         

55095300 
85 მას. % ნაკლები პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველი 

ნართი, შერეული ბამბის ბოჭკოებით 5% A 0%         

55095900 
85 მას. % ნაკლები პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველი 

ნართი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  5% A 0%         

55096100 

85 მას. % ნაკლები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების 

ნართი,  მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან 

შერეული 5% A 0%         

55096200 
85 მას. % ნაკლები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების 

ნართი, შერეული ბამბის ბოჭკოებით 5% A 0%         

55096900 
85 მას. % ნაკლები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების 

ნართი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  5% A 0%         

55099100 
85 მას. % ნაკლები სინთეზური ბოჭკოების ნართი,  

მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან შერეული 5% A 0%         

55099200 
85 მას. % ნაკლები სინთეზური ბოჭკოების ნართი,  შერეული 

ბამბის ბოჭკოებით 5% A 0%         

55099900 
85 მას. % ნაკლები სინთეზური ბოჭკოების ნართი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  5% A 0%         



55101100 
ერთძაფიანი ნართი  ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით  

85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55101200 
მრავალგრეხილი ან ცალგრეხილი ხელოვნური ბოჭკოების 

ნართი  შემცველობით  85 მას.% ან მეტი 5% A 0%         

55102000 
85 მას. % ნაკლები ხელოვნური ბოჭკოების ნართი, 

მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან შერეული 5% A 0%         

55103000 
85 მას. % ნაკლები ხელოვნური ბოჭკოების ნართი, შერეული 

ბამბის ბოჭკოებით 5% A 0%         

55109000 
85 მას. % ნაკლები ხელოვნური ბოჭკოების ნართი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

55111000 
სინთეზური ბოჭკოების ნართი შემცველობით  85 მას.% ან 

მეტი, დაფასოებული საცალო ვაჭორბისათვის  5% A 0%         

55112000 
85 მას. % ნაკლები სინთეზური ბოჭკოების ნართი, 

დაფასოებული საცალო ვაჭორბისათვის  5% A 0%         

55113000 
ხელოვნური ბოჭკოების ნართი, დაფასოებული საცალო 

ვაჭორბისათვის  5% A 0%         

55121100 
ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის შემცველობით 

85 მას% ან მეტი გაუთეთრებელი ან გათეთრებული 15% A 0%         

55121900 
ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის შემცველობით 

85 მას% ან მეტი დაბეჭდილი, შეღებილი ან ფერადი  10% A 0%         

55122100 

ქსოვილები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით 85 მას% ან მეტი, გაუთეთრებელი ან 

გათეთრებული 13% A 0%         

55122900 

ქსოვილები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით 85 მას% ან მეტი, დაბეჭდილი, შეღებილი ან 

ფერადი  10% A 0%         

55129100 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოების ნართის შემცველობით 

85 მას% ან მეტი, გაუთეთრებელი ან გათეთრებული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 18% A 0%         

55129900 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოების ნართის შემცველობით 

85 მას% ან მეტი, დაბეჭდილი, შეღებილი ან ფერადი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

55131110 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, ტილოს ხლართით, გაუთეთრებელი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 16% A 0%         

55131120 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, ტილოს ხლართით, გათეთრებელი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 15% A 0%         

55131210 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, 

გაუთეთრებელი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 16% A 0%         

55131220 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, 

გათეთრებელი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 18% A 0%         

55131310 

Unblchd woven fabric nes,<85% polyester staple fib+cotton,≤

170g/m2 ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, გაუთეთრებელი, ამ ბოჭკოების 16% A 0%         



შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ 

ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 

170 გ/მ2-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

55131320 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, გათეთრებელი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 

85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის 

ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 

გ/მ2-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 18% A 0%         

55131900 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოების ნართის შემცველობით,  

ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 18% A 0%         

55132100 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, შეღებილი, 

ტილოს ხლართით, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55132310 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, უკუღმა სარჟის 

ხლართით, შეღებილი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 

მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55132390 

ხვა ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით,  შეღებილი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55132900 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, შეღებილი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55133100 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, ფერადი, ტილოს ხლართით, ამ ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ 

ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 

170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55133910 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, უკუღმა სარჟის 

ხლართით, ფერადი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-

ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55133920 

სხვა ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, ფერადი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 

მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55133990 

სხვა ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, ფერადი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55134100 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, დაბეჭდილი, ტილოს 

ხლართით, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55134910 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, უკუღმა სარჟის 

ხლართით, დაბეჭდილი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 

მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         



55134920 

სხვა ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, დაბეჭდილი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 

მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55134990 

სხვა ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, დაბეჭდილი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

55141110 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, ტილოს ხლართით, გაუთეთრებელი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

170 გ/მ2-ზე მეტი 16% A 0%         

55141120 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, ტილოს ხლართით, გათეთრებელი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

170 გ/მ2-ზე მეტი 18% A 0%         

55141210 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, 

გაუთეთრებელი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 16% A 0%         

55141220 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, 3– ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, 

გათეთრებელი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 18% A 0%         

55141911 

სხვა ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, გაუთეთრებელი, ამ ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ 

ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე 

მეტი 16% A 0%         

55141912 

სხვა ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, გათეთრებელი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 

85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის 

ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 18% A 0%         

55141990 

სხვა ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, გაუთეთრებელი ან გათეთრებული, 

პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 16% A 0%         

55142100 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, ტილოს ხლართით, 

შეღებილი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 10% A 0%         

55142200 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, 3– ან 4-ძაფიანი 

სარჟის ხლართით, შეღებილი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 

85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის 

ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 10% A 0%         

55142300 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, შეღებილი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ამ ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ 

ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე 

მეტი,  10% A 0%         



55142900 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, შეღებილი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

170 გ/მ2-ზე მეტი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55143010 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, ტილოს ხლართით, 

ფერადი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, 

შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული 

სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 10% A 0%         

55143020 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, 3– ან 4-ძაფიანი 

სარჟის ხლართით, ფერადი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 

მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 10% A 0%         

55143030 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, ფერადი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ამ ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ 

ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე 

მეტი, 10% A 0%         

55143090 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, ფერადი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 

170 გ/მ2-ზე მეტი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55144100 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, ტილოს ხლართით, 

დაბეჭდილი, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, 

ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი 10% A 0%         

55144200 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, 3– ან 4-ძაფიანი 

სარჟის ხლართით, დაბეჭდილი, ამ ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ 

ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე 

მეტი 10% A 0%         

55144300 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, დაბეჭდილი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ამ ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული მხოლოდ 

ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე 

მეტი, 10% A 0%         

55144900 

Printed woven fabrics,<85% synthetic fibres+cotton, nes, >170g/m2 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებით, დაბეჭდილი, ამ 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ზედაპირული 

სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი,  10% A 0%         

55151100 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე 

ნაკლები, შერეული ვისკოზის ბოჭკოებთან 10% A 0%         

55151200 
ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, შერეული ქიმიურ ძაფებთან 10% A 0%         

55151300 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, შერეული მატყლისა ან ცხოველების წმინდა 

ბეწვისაგან 10% A 0%         

55151900 

ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55152100 
ქსოვილები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, შერეული ქიმიურ ძაფებთან 10% A 0%         



55152200 

ქსოვილები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, შერეული მატყლისა ან ცხოველების წმინდა 

ბეწვისაგან 12% A 0%         

55152900 

ქსოვილები აკრილის ან მოდაკრილის ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55159100 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოების ნართის შემცველობით,  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, შერეული 

ქიმიურ ძაფებთან 10% A 0%         

55159900 
ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოების ნართის შემცველობით,  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

55161100 
გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ქსოვილები ხელოვნური 

ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი 12% A 0%         

55161200 
შეღებილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.% ან მეტი 10% A 0%         

55161300 
ფერადი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით 

85 მას.% ან მეტი 10% A 0%         

55161400 
დაბეჭდილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების 

შემცველობით 85 მას.% ან მეტი 10% A 0%         

55162100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ქსოვილები ხელოვნური 

ბოჭკოების შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული 

ქიმიურ ძაფებთან 12% A 0%         

55162200 

შეღებილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული ქიმიურ 

ძაფებთან 10% A 0%         

55162300 
ფერადი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით  

85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  ქიმიურ ძაფებთან 10% A 0%         

55162400 

დაბეჭდილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული ქიმიურ 

ძაფებთან 10% A 0%         

55163100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ქსოვილები ხელოვნური 

ბოჭკოების შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  

მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 12% A 0%         

55163200 

შეღებილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  მატყლისა 

ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

55163300 

ფერადი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  მატყლისა 

ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

55163400 

დაბეჭდილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  მატყლისა 

ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

55164100 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ქსოვილები ხელოვნური 

ბოჭკოების ნართის შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, 

შერეული  ბამბის ბოჭკოებთან 12% A 0%         

55164200 

შეღებილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  ბამბის 

ბოჭკოებთან 12% A 0%         

55164300 

ფერადი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  ბამბის 

ბოჭკოებთან 10% A 0%         

55164400 

დაბეჭდილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით  85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული  ბამბის 

ბოჭკოებთან 10% A 0%         

55169100  გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ქსოვილები ხელოვნური 12% A 0%         



ბოჭკოების ნართის შემცველობით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

55169200 

შეღებილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55169300 

ფერადი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

55169400 

დაბეჭდილი ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოების ნართის 

შემცველობით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

56012100 ბამბა ტექსტილის მასალებისაგან და მისი ნაწარმი 10% A 0%         

56012210 
სიგარეტის ფილტრების დაბოლოებები ქიმიური 

ბოჭკოებით 12% C           

56012290 
სხვა ბამბის ტექსტილი ქიმიური ბოჭკოებით და მისი 

ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

56012900 
ტექსტილის მასალები და მისი ნაწარმი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

56013000 ტექსტილის ფანტელები, მტვერი და კვანძები 10% A 0%         

56021000 ნემსგამტარი და ბოჭკოვანი საქსოვ-გაკერილი ტილოები 10% A 0%         

56022100 
ქეჩა/ფეტრი, მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის  

(გარდა გაჟღენთილისა, დაფარულისა და სხვ)  10% A 0%         

56022900 
ქეჩა/ფეტრის ტექსტილის ნაწარმი (გარდა გაჟღენთილისა, 

დაფარულისა და სხვ)  10% A 0%         

56029000 ქეჩა/ფეტრი სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

56031110 
უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაფარული, 

ზედაპირული სიმკვრივით 25 გ/მ² ან ნაკლები,  10% A 0%         

56031190 
უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაუფარავი, 

ზედაპირული სიმკვრივით 25 გ/მ² ან ნაკლები,  10% A 0%         

56031210 

უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაფარული, 

ზედაპირული სიმკვრივით 25 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 70 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

56031290 

უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაუფარავი, 

ზედაპირული სიმკვრივით 25 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 70 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

56031310 

უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაფარული, 

ზედაპირული სიმკვრივით 70 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 150 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

56031390 

უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაუფარავი, 

ზედაპირული სიმკვრივით 70 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 150 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

56031410 
უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაფარული, 

ზედაპირული სიმკვრივით 150 გ/მ²-ზე მეტი 10% A 0%         

56031490 
უქსოვადი მასალები ქიმიური ძაფებისგან, დაუფარავი, 

ზედაპირული სიმკვრივით 150 გ/მ²-ზე მეტი 10% A 0%         

56039110 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაფარული, ზედაპირული 

სიმკვრივით 25 გ/მ² ან ნაკლები,  10% A 0%         

56039190 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაუფარავი, ზედაპირული 

სიმკვრივით 25 გ/მ² ან ნაკლები, 10% A 0%         

56039210 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაფარული, ზედაპირული 

სიმკვრივით 25 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 70 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

56039290 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაუფარავი, ზედაპირული 

სიმკვრივით 25 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 70 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

56039310 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაფარული,  ზედაპირული 

სიმკვრივით 70 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 150 გ/მ2-ისა 10% A 0%         



56039390 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაუფარავი,  ზედაპირული 

სიმკვრივით 70 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 150 გ/მ2-ისა 10% A 0%         

56039410 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაფარული, ზედაპირული 

სიმკვრივით 150 გ/მ²-ზე მეტი 10% A 0%         

56039490 
უქსოვადი მასალები სხვა, დაუფარავი, ზედაპირული 

სიმკვრივით 150 გ/მ²-ზე მეტი 10% A 0%         

56041000 რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით 5% A 0%         

56049000 
ტექსტილის სასირმე და ბრტყელი, გაჟღენთილი ან 

დაფარული 5% A 0%         

56050000 
ძაფი ლითონიზებული, რომელიც წარმოადგენს ტექსტილის 

ანალოგიურ ნართებს ან ძაფებს, ზონარებს, და სხვა 5% A 0%         

56060000 
ძაფი სასირმე და ბრტყელი, ნართი სინელი; ფასონური 

მარყუჟოვანი ნართი 5% A 0%         

56072100 გვარის მცენარეების შესაფუთი ბაწარი 5% A 0%         

56072900 

სიზალის ან Agave გვარის მცენარეების ბაწრები, თოკები, 

ბაგირები და გვარლები და ანალოგიური ნაწარმი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი  5% A 0%         

56074100 პოლიეთილენისა ან პოლიპროპილენის შესაფუთი ბაწრები  5% A 0%         

56074900 
პოლიეთილენისა ან პოლიპროპილენის ბაწრები, თოკები, 

ბაგირები და გვარლები 5% A 0%         

56075000 
სინთეზური ბოჭკოების ბაწრები, თოკები, ბაგირები და 

გვარლები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

56079010 
აწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები აბაკისა  ან სხვა 

მკვრივი (ფურცლოვანი) ბოჭკოებისაგან 5% A 0%         

56079090 
ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

56081100 
მზა თევზსაჭერი ბადეები ქიმიური ტექსტილის 

მასალებისაგან 10% A 0%         

56081900 
ბადურები ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან (გარდა 

თევზსაჭერი ბადეებისა) 12% A 0%         

56089000 

ბადურები, წნული ბაწრების, თოკებისა ან ბაგირების 

ტექსტილის მასალებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 10% A 0%         

56090000 

ნაწარმი ძაფებისა ან ნართისაგან, ბრტყელი ან ანალოგიური 

ძაფებისაგან, ბაწარების, თოკების, ბაგირებისა ან 

გვარლებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

57011000 
კვანძოვანი ხალიჩები და იატაკის ტექსტილის საფენები 

მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 14% A 0%         

57019010 
კვანძოვანი იატაკის  საფენები ქიმიური ტექსტილის 

მასალებისაგან 16% A 0%         

57019020 აბრეშუმის იატაკის  საფენები 14% A 0%         

57019090 

კვანძოვანი იატაკის  საფენები ტექსტილის დანარჩენი 

მასალებისაგან  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 14% A 0%         

57021000 
"ქილიმის’’, „სუმახის’’, „ქერმანის’’ და ხელით ნაკეთი 

ანალოგიური ხალიჩები 14% A 0%         

57022000 იატაკის საფენები ქოქოსის კაკლის ბოჭკოსაგან 14% A 0%         

57023100 
ხაოიანი, არამზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

57023200 
ხაოიანი, არამზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები ქიმიური 

ტექსტილის მასალებისაგან  16% A 0%         

57023900 

ხაოიანი, არამზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები სხვა 

ტექსტილის მასალებისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი  14% A 0%         



57024100 
ხაოიანი, მზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

57024200 
ხაოიანი, მზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები ქიმიური 

ტექსტილის მასალებისაგან  10% A 0%         

57024900 

ხაოიანი, მზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები სხვა ტექსტილის 

მასალებისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  14% A 0%         

57025010 
არახაოიანი, არამზა, ხალიჩები და იატაკის საფენები 

მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 14% A 0%         

57025020 
არახაოიანი, არამზა, ხალიჩები და იატაკის საფენები 

ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან  16% A 0%         

57025090 
არახაოიანი, არამზა, ხალიჩები და იატაკის საფენები სხვა 

ტექსტილის მასალებისაგან  14% A 0%         

57029100 
არახაოიანი, მზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 14% A 0%         

57029200 
არახაოიანი, მზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები ქიმიური 

ტექსტილის მასალებისაგან  16% A 0%         

57029900 

არახაოიანი, მზა, ნაქსოვი იატაკის საფენები სხვა 

ტექსტილის მასალებისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი  14% A 0%         

57031000 
ტაფტინგური იატაკის საფენები მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვისაგან 14% A 0%         

57032000 
ტაფტინგური იატაკის საფენები ნეილონისა ან დანარჩენი 

პოლიამიდებისაგან 10% A 0%         

57033000 

ტაფტინგური იატაკის საფენები ქიმიური ტექსტილის 

მასალებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  10% A 0%         

57039000 

ტაფტინგური იატაკის საფენები სხვა ტექსტილის 

მასალებისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  14% A 0%         

57041000 
ხალიჩები ფირფიტების სახით ქეჩისაგან მაქსიმალური 

ფართობით 0,3 მ², არატაფტინგური ან არაფლოკირებული 14% A 0%         

57049000 

იატაკის საფენები ქეჩისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, არატაფტინგური ან 

არაფლოკირებული  10% A 0%         

57050010 

დანარჩენი იატაკის საფენები მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 14% A 0%         

57050020 
დანარჩენი იატაკის საფენები  ქიმიური ბოჭკოებით სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

57050090 

დანარჩენი იატაკის საფენები  სხვა ტექსტილის 

მასალებისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 14% A 0%         

58011000 
ნაქსოვი ხაოიანი ქსოვილები და  სინელის ქსოვილები, 

მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

58012100 
ქსოვილები გაუჭრელი მისაქსელის ხაოთი ბამბის 

ნართისაგან 12% A 0%         

58012200  ველვეტ-კორდი გაჭრილი ხაოთი 10% A 0%         

58012300 
ქსოვილები მისაქსელის ხაოთი  ბამბის ნართისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58012600 ქსოვილები სინელისაგან ბამბის ნართისაგან  10% A 0%         

58012710 ქსოვილები ქსელის ხაოთი გაუჭრელი ბამბის ნართისაგან 10% A 0%         

58012720 ქსოვილები გაჭრილი ქსელის ხაოთი  ბამბის ნართისაგან 10% A 0%         

58013100 
ქსოვილები გაუჭრელი მისაქსელის ხაოთი  ქიმიური 

ბოჭკოებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         



58013200 
ველვეტ-კორდი გაჭრილი ხაოთი ქიმიური ბოჭკოებით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58013300 
ქსოვილები მისაქსელის ხაოთი  ქიმიური ბოჭკოებით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58013600 
ქსოვილები სინელისაგან ქიმიური ბოჭკოებით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58013710 ქსოვილები ქსელის ხაოთი გაუჭრელი  ქიმიური ბოჭკოებით 10% A 0%         

58013720 
ქსოვილები ქსელის ხაოთი გაჭრილი  ქიმიური ბოჭკოებით, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58019010 
ნაქსოვი ხაოიანი ქსოვილების სინელისაგან, აბრეშუმის 

ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან  10% A 0%         

58019090 

ნაქსოვი ხაოიანი ქსოვილების სინელისაგან, დანარჩენი 

ტექსტილისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

58021100 
ძენძფოჩიანი საპირსახოცე და ანალოგიური ძენძფოჩიანი 

ქსოვილები ბამბის ნართისაგან გაუთეთრებელი 12% A 0%         

58021900 
ძენძფოჩიანი ქსოვილები ბამბის ნართისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58022010 
ძენძფოჩიანი ქსოვილები აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის 

ნარჩენების ნართისაგან  12% A 0%         

58022020 
ძენძფოჩიანი ქსოვილები მატყლისა ან ცხოველების წმინდა 

ბეწვისაგან 12% A 0%         

58022030 ძენძფოჩიანი ქსოვილები ქიმიური ბოჭკოებით 14% A 0%         

58022090 
ძენძფოჩიანი ქსოვილები დანარჩენი ტექსტილისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

58023010 
თავთის ტექსტილის მასალები აბრეშუმის ძაფებისა ან 

აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან 10% A 0%         

58023020 
თავთის ტექსტილის მასალები მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

58023030 ბამბის ან სელის  თავთის ტექსტილის მასალები  და სხვა 10% A 0%         

58023040 თავთის ტექსტილის მასალები  ქიმიური ბოჭკოებით 10% A 0%         

58023090 თავთის ტექსტილი დარჩენილი მასალებისგან 10% A 0%         

58030010 
გადაგრეხილი ხლართის ქსოვილები (დოლბანდი) ბამბის 

ნართისაგან 10% A 0%         

58030020 
გადაგრეხილი ხლართის ქსოვილები (დოლბანდი)  

აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან  10% A 0%         

58030030 
გადაგრეხილი ხლართის ქსოვილები (დოლბანდი) ქიმიური 

ბოჭკოებისაგან 10% A 0%         

58030090 
გადაგრეხილი ხლართის ქსოვილები (დოლბანდი) სხვა 

მასალებისაგან  10% A 0%         

58041010 
ტიული და დანარჩენი ბადისებრი ტილოები  აბრეშუმის 

ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან  10% A 0%         

58041020 
ტიული და დანარჩენი ბადისებრი ტილოები ბამბის 

ნართისაგან  10% A 0%         

58041030 
ტიული და დანარჩენი ბადისებრი ტილოები ქიმიური 

ბოჭკოებისაგან 12% A 0%         

58041090 
ტიული და დანარჩენი ბადისებრი ტილოები დანარჩენი 

ტექსტილისაგან 10% A 0%         

58042100 
მაქმანები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეულ ორნამენტებად, 

მანქანით ნაქსოვი, ქიმიური ძაფებისაგან 10% A 0%         

58042910 

მაქმანები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეულ ორნამენტებად, 

მანქანით ნაქსოვი, აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის 

ნარჩენების ნართისაგან   10% A 0%         

58042920 
მაქმანები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეულ ორნამენტებად, 

მანქანით ნაქსოვი ბამბის ნართისაგან 10% A 0%         



58042990 

მაქმანები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეულ ორნამენტებად, 

მანქანით ნაქსოვი ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58043000 
მაქმანები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეულ ორნამენტებად, 

ხელით ნაქსოვი 10% A 0%         

58050010 ნემსით ამოქარგული გობელენები 12% A 0%         

58050090 
ხელით ნაქსოვი გობელენები,და გობელენების ტიპის, 

ბელგიური და სხვა 12% A 0%         

58061010 
ვიწრო ხაოიანი/სინელის ქსოვილები ბამბის ან ლაფანის 

(ხრალი) ბოჭკოებით 10% A 0%         

58061090 

ვიწრო ხაოიანი/სინელის ქსოვილები  დანარცენი 

ტექსტილისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

58062000 
ვიწრო  ქსოვილები  ელასტომერული ან რეზინის ძაფების 

შემცველობით 5 მას.% ან მეტი 10% A 0%         

58063100 
ვიწრო  ქსოვილები ბამბის ნართისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

58063200 
ვიწრო  ქსოვილები ქიმიური ძაფებისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

58063910 

ვიწრო  ქსოვილები აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის 

ნარჩენების ნართისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  10% A 0%         

58063920 
ვიწრო  ქსოვილები მატყლისა ან ცხოველების წმინდა 

ბეწვისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

58063990 
ვიწრო  ქსოვილები დანარჩენი ტექსტილისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

58064010 
ქსოვილები მიუსაქსელო, შეწებებით დამაგრებული, ბამბის 

ან ლაფანის (ხრალი) ბოჭკოებით 10% A 0%         

58064090 
ქსოვილები მიუსაქსელო, შეწებებით დამაგრებული 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 10% A 0%         

58071000 

იარლიყები, ემბლემები და ანალოგიური ნაწარმი 

ტექსტილის მასალებისაგან, ნაჭრებად ლენტებად ან 

გამოჭრილი ფორმისა ან ზომის მიხედვით, ნაქსოვი,  

მოუქარგავი 10% A 0%         

58079000 

იარლიყები, ემბლემები და ანალოგიური ნაწარმი 

ტექსტილის მასალებისაგან, ნაჭრებად ლენტებად ან 

გამოჭრილი ფორმისა ან ზომის მიხედვით,   მოუქარგავი 10% A 0%         

58081000 თასმა წნული ნაჭრად 10% A 0%         

58089000 

გასაწყობი მასალები ნაჭრად, ფოჩები, პომპონები და 

ანალოგიური ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

58090010 

ქსოვილები ლითონის ძაფებისა და ლითონიზებული 

ძაფისაგან ბამბის ნართით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58090020 

ქსოვილები ლითონის ძაფებისა და ლითონიზებული 

ძაფისაგან ქიმიური ბოჭკოებით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58090090 
ქსოვილები ლითონის ძაფებისა და ლითონიზებული 

ძაფისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

58101000 ნაქარგები ხილული საგრუნტე ფუძის გარეშე 10% A 0%         

58109100 
ბამბის ნაქარგები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეული 

ორნამენტის სახით 10% A 0%         

58109200 
ნაქარგები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეული ორნამენტის 

სახით ქიმიური ბოჭკოებით 10% A 0%         

58109900 ნაქარგები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეული ორნამენტის 10% A 0%         



სახით სხვა ტექსტილის 

58110010 
დალიანდაგებული მასალები ნაჭრად, აბრეშუმის ძაფებისა 

ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან  10% A 0%         

58110020 
დალიანდაგებული მასალები ნაჭრად, მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან 10% A 0%         

58110030 ბამბის დალიანდაგებული მასალები ნაჭრად  10% A 0%         

58110040 დალიანდაგებული მასალები ნაჭრად ქიმიური ბოჭკოებით 12% A 0%         

58110090 

დალიანდაგებული მასალები ნაჭრად ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 10% A 0%         

59011010 

ბამბის ან ლაფანის (ხრალი) ტექსტილის მასალები,  

გაფისული, გამოსაყენებელი წიგნის ყდების 

დასამზადებლად  10% A 0%         

59011020 
ტექსტილის მასალები ქიმიური ძაფებისგან,  გაფისული, 

გამოსაყენებელი წიგნის ყდების დასამზადებლად  10% A 0%         

59011090 
ტექსტილის სხვ მასალები,  გაფისული, გამოსაყენებელი 

წიგნის ყდების დასამზადებლად  10% A 0%         

59019010 დაგრუნტული ტილოები ფერწერისათვის 10% A 0%         

59019091 
კალკი, მუშამბა და ანალოგიური ნაწარმი ბამბის ან ლაფანის 

(ხრალი) ბოჭკოებით 10% A 0%         

59019092 
კალკი, მუშამბა და ანალოგიური ნაწარმი ქიმიური 

ბოჭკოებით 10% A 0%         

59019099 
კალკი, მუშამბა და ანალოგიური ნაწარმი დანარჩენი 

ტექსტილის მასალების 10% A 0%         

59021010 
კორდის მასალები  სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის 

ნეილონის ძაფებისაგან 6 10% A 0%         

59021020 
კორდის მასალები  სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის 

ნაილონის ძაფებისაგან 6,6 10% A 0%         

59021090 

კორდის მასალები  სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის 

ნეილონის ან  პოლიამიდური ძაფებისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

59022000 
კორდის მასალები  სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის 

პოლიეთერის ძაფებისაგან 10% A 0%         

59029000 
კორდის მასალები  სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის 

ვისკოზის ძაფებისაგან 10% A 0%         

59031010 
ტექსტილის საიზოლაციო მატერია ან ლენტი, 

დამუშავებული პოლივინილქლორიდით 10% A 0%         

59031020 
ტექსტილის ტყავის იმიტაცია, დამუშავებული 

პოლივინილქლორიდით 10% A 0%         

59031090 
სხვა ტექსტილის მასალები დამუშავებული 

პოლივინილქლორიდით 10% A 0%         

59032010 
ტექსტილის საიზოლაციო მატერია ან ლენტი 

დამუშავებული პოლიურეთანით 10% A 0%         

59032020 
ტექსტილის ტყავის იმიტაცია, დამუშავებული 

პოლიურეთანით 10% A 0%         

59032090 
სხვა ტექსტილის მასალები, დამუშავებული 

პოლიურეთანით 10% A 0%         

59039010 

ტექსტილის საიზოლაციო მატერია ან ლენტი, 

დამუშავებული სხვა პლასტმასით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

59039020 

ტექსტილის ტყავის იმიტაცია, დამუშავებული სხვა 

პლასტმასით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

59039090 
დანარჩენი ტექსტილის მასალები დამუსავებული, სხვა 

პლასტმასით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 10% A 0%         



ჩაურთველი 

59041000 ლინოლეუმი 14% A 0%         

59049000 
იატაკის საფარები დაფარვით, ტექსტილის ფუძეზე სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 14% A 0%         

59050000 კედლის საფარები ტექსტილის მასალებისაგან 10% A 0%         

59061010 
ტექსტილის  დარეზინებული, საიზოლაციო წებოვანი 

ლენტები სიგანით არა უმეტეს 20 სმ-ისა 10% A 0%         

59061090 
სხვა ტექსტილის  დარეზინებული, წებოვანი ლენტები 

სიგანით არა უმეტეს 20 სმ-ისა 10% A 0%         

59069100 
სხვა ტექსტილის  დარეზინებული მასალები, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი  10% A 0%         

59069910 
ტექსტილის დარეზინებული საიზოლაციო მატერია ან 

ლენტი არა ნაქსოვი მანქანით ან ხელით  10% A 0%         

59069990 

სხვა ტექსტილის  დარეზინებული მასალები, მანქანით ან 

ხელით არა ნაქსოვი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

59070010 
ტექსტილის  საიზოლაციო მატერია ან ლენტი სხვა 

მეთოდით გაჟღენთილი ან დაფარული  10% A 0%         

59070020 
ტილოები ფერწერისათვის სხვა მეთოდით გაჟღენთილი ან 

დაფარული  10% A 0%         

59070090 
ტექსტილის მასალები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი,  სხვა მეთოდით გაჟღენთილი ან დაფარული 10% A 0%         

59080000 

ტექსტილის პატრუქები, ლამპების, ნავთქურების, 

სანთებლების, სანთლებისა ან ანალოგიური ნაწარმისათვის; 

ვარვარის ბადეები გაზის ფარნებისათვისა და ანალოგიური 

ნაწარმი 10% A 0%         

59090000 

ტექსტილის შლანგები შემონაკერით ან მის გარეშე და 

ანალოგიური ტექსტილის მილაკები დანარჩენი 

მასალებისაგან 8% A 0%         

59100000 
კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები ტექსტილის 

მასალებისაგან 8% A 0%         

59111010 
ვიწრო ქსოვილები რეზინით გაჟღენთილი  ველვეტისაგან 

დამზადებული, საქსოვი საქსელურების (კოჭი) დასაფარად 8% A 0%         

59111090 
ტექსტილის მასალები დაფარული რეზინით, ტყავით ან 

სხვა მასალით  ტექნიკური მიზნებისათვის 8% A 0%         

59112000 საცრისებრი ქსოვილი  8% A 0%         

59113100 

ტექსტილის მასალები და ფეტრი, გამოსაყენებელი 

ქაღალდდამამზადებელ  მანქანებში, ზედაპირული 

სიმკვრივით 650 გრ/მ2-ზე ნაკლები 8% A 0%         

59113200 

ტექსტილის მასალები და ფეტრი, გამოსაყენებელი 

ქაღალდდამამზადებელ  მანქანებში, ზედაპირული 

სიმკვრივით 650 გრ/მ2 ან მეტი 8% A 0%         

59114000 
ქსოვილები საფილტრავი, გამოსაყენებელი ზეთსახდელ 

წნეხებში ან ანალოგიური მიზნებისათვის 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

59119000 

ტექსტილის მასალები ტექნიკური გამოყენებისათვის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, მითითებული 

Note 7 - ში 8% A 0%         

60011000 გრძელხაოიანი ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 10% A 0%         

60012100 
ტილოები მარყუჟიანი ხაოთი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 

ბამბის ნართისაგან  10% A 0%         

60012200 
ტილოები მარყუჟიანი ხაოთი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 

ქიმიური ბოჭკოებით 10% A 0%         

60012900 
ტილოები მარყუჟიანი ხაოთი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 

სხვა მატერიისაგან 12% A 0%         



60019100 

ხაოიანი ტილოები ბამბის ნართისაგან , სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი 10% A 0%         

60019200 

ხაოიანი ტილოები ქიმიური ბოჭკოებით,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი 10% A 0%         

60019900 

ხაოიანი ტილოები სხვა მატერიის,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი 12% A 0%         

60024010 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართით, 

სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ძაფების 

შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60024020 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები აბრეშუმის ნართით, 

სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ძაფების 

შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60024030 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოებით, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, 

ელასტომერული ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60024040 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური 

ბოჭკოებით, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, 

ელასტომერული ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60024090 

დანარჩენი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები, სიგანით 

არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ძაფების 

შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60029010 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართით, 

სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ან რეზინის 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60029020 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართით, 

სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ან რეზინის 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60029030 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოებით, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, 

ელასტომერული ან რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% 

ან მეტი 10% A 0%         

60029040 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური 

ბოჭკოებით, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, 

ელასტომერული ან რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% 

ან მეტი 10% A 0%         

60029090 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები აბრეშუმის ნართით, 

სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ან რეზინის 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60031000 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან, სიგანით არა 

უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ან რეზინის ძაფების 

შემცველობით 5 მას% ნაკლები 10% A 0%         

60032000 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართისაგან, 

სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ან რეზინის 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ნაკლები 10% A 0%         

60033000 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოებით, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, 

ელასტომერული ან რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% 

ნაკლები 10% A 0%         

60034000 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური 

ბოჭკოებით, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, 

ელასტომერული ან რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% 10% A 0%         



ნაკლები 

60039000 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველო, სიგანით არა უმეტეს 30 

სმ-ისა, ელასტომერული ან რეზინის ძაფების შემცველობით 

5 მას% ნაკლები 10% A 0%         

60041010 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართისაგან, 

სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული ძაფების 

შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60041020 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები აბრეშუმის 

ნართისაგან, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60041030 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინტეზური 

ბოჭკოებისაგან, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60041040 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური 

ბოჭკოებისაგან, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60041090 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები, სიგანით 30 სმ-ზე 

მეტი ელასტომერული ძაფების შემცველობით 5 მას% ან 

მეტი 10% A 0%         

60049010 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართისაგან, 

სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული ან რეზინის 

ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60049020 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები აბრეშუმის 

ნართისაგან, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული ან 

რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60049030 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოებისაგან, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული ან 

რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60049040 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური  

ბოჭკოებით, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი ელასტომერული ან 

რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი 10% A 0%         

60049090 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები, სიგანით 30 სმ-ზე 

მეტი ელასტომერული ძაფების შემცველობით 5 მას% ან 

მეტი 10% A 0%         

60052100 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართისაგან, 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული 10% A 0%         

60052200 სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართისაგან, შეღებილი  10% A 0%         

60052300 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ბამბის სხვადასხვა ფერის 

ნართისაგან  10% A 0%         

60052400 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ბამბის ნართისაგან, 

დაბეჭდილი 10% A 0%         

60053100 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული 10% A 0%         

60053200 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, 

შეღებილი 10% A 0%         

60053300 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები სინთეზური ბოჭკოების 

სხვადასხვა ფერის ნართისგან 10% A 0%         

60053400 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები სინთეზური ბოჭკოებისაგან 

დაბეჭდილი 10% A 0%         

60054100 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ხელოვნური ბოჭკოებისაგან, 

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული 10% A 0%         

60054200 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ხელოვნური ბოჭკოებისაგან, 

შეღებილი 10% A 0%         



60054300 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ხელოვნური ბოჭკოების 

სხვადასხვა ფერის ნართისგან 10% A 0%         

60054400 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები ხელოვნური ბოჭკოებისაგან 

დაბეჭდილი 10% A 0%         

60059010 
სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვის ნართისაგან 12% A 0%         

60059090 

სხვა ქსელნაქსოვი ტილოები გარდა ბამბის ნართისა,  

სინთეზური და ხელოვნური ბოჭკოებისა,  მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისა 12% A 0%         

60061000 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

60062100 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის 

ნართისაგან, გაუთეთრებელი ან გათეთრებული სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

60062200 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის 

ნართისაგან, შეღებილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

60062300 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის 

სხვადასხვა ფერის ნართისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

60062400 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ბამბის 

ნართისაგან, დაბეჭდილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 10% A 0%         

60063100 
სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოებისაგან, გაუთეთრებელი ან გათეთრებული  10% A 0%         

60063200 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოებისაგან, შეღებილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 10% A 0%         

60063300 
სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოების სხვადასხვა ფერის  ნართისაგან  10% A 0%         

60063400 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები სინთეზური 

ბოჭკოებისაგან, დაბეჭდილი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

60064100 
სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური 

ბოჭკოებისაგან, გაუთეთრებელი ან გათეთრებული  10% A 0%         

60064200 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური 

ბოჭკოებისაგან, შეღებილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 10% A 0%         

60064300 

სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები 

სინთეზხელოვნური ბოჭკოების სხვადასხვა ფერის  

ნართისაგან  10% A 0%         

60064400 
სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები ხელოვნური 

ბოჭკოებისაგან, დაბეჭდილი,  10% A 0%         

60069000 
 სხვა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტილოები,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

61012000 
პალტოები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ბამბის ნართისაგან 18% A 0%         

61013000 

პალტოები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ქიმიური 

ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61019010 

პალტოები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 25% A 0%         



61019090 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის დანარჩენი 

ტექსტილისაგან 18% A 0%         

61021000 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 25% A 0%         

61022000 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის ბამბის ნართისაგან 18% A 0%         

61023000 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის ქიმიური 

ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61029000 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის დანარჩენი 

ტექსტილისაგან 20% A 0%         

61031010 

კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 25% A 0%         

61031020 
კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის სინთეზური ბოჭკოებისაგან 25% A 0%         

61031090 
კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 18% A 0%         

61032200 
კომპლექტები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ბამბის ნართისაგან 20% A 0%         

61032300 
კომპლექტები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის სინთეზური ბოჭკოებისაგან 25% A 0%         

61032910 

კომპლექტები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 25% A 0%         

61032990 
კომპლექტები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 25% A 0%         

61033100 

პიჯაკები და ბლაიზერები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

61033200 
პიჯაკები და ბლაიზერები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

61033300 
პიჯაკები და ბლაიზერები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის სინთეზური ბოჭკოებისაგან 19% A 0%         

61033900 

პიჯაკები და ბლაიზერები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტექსტილის დანარჩენი 

მასალებისაგან 16% A 0%         

61034100 

შარვლები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 16% A 0%         

61034200 
შარვლები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

61034300 
შარვლები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის სინთეზური ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61034900 
შარვლები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61041300 კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 25% A 0%         



გოგონებისათვის სინთეზური ბოჭკოებისაგან 

61041910 

კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 18% A 0%         

61041920 
კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის ბამბის ნართისაგან 18% A 0%         

61041990 
კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 18% A 0%         

61042200 
კომპლექტები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ბამბის ნართისაგან 18% A 0%         

61042300 
კომპლექტები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის სინთეზური ბოჭკოებისაგან 25% A 0%         

61042910 
კოსტუმები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის ბამბის ნართისაგან 18% A 0%         

61042990 
კომპლექტები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 15% A 0%         

61043100 

პიჯაკები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 16% A 0%         

61043200 
პიჯაკები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

61043300 
პიჯაკები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის სინთეზური ბოჭკოებისაგან 19% A 0%         

61043900 
პიჯაკები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61044100 
კაბები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

61044200 კაბები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი,  ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

61044300 
კაბები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, სინთეზური 

ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61044400 
კაბები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ხელოვნური 

ბოჭკოებისაგან 16% A 0%         

61044900 

კაბები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ტექსტილის დანარჩენი 

მასალებისაგან სხვა ადგილას დასუახელებელი ან 

ჩაურთველი  16% A 0%         

61045100 

ქვედატანები, ქვედატანი-შარვლები მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 14% A 0%         

61045200 
ქვედატანები, ქვედატანი-შარვლები მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი,  ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61045300 
ქვედატანები, ქვედატანი-შარვლები,  მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, სინთეზური ბოჭკოებისაგან 16% A 0%         

61045900 

ქვედატანები, ქვედატანი-შარვლები მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან, სხვ 

ადგილას დასუახელებელი ან ჩაურთველი  14% A 0%         

61046100 

შარვლები და ანალოგიური პროდუქცია, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

61046200 

შარვლები და ანალოგიური პროდუქცია, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, ბამბის 

ნართისაგან 16% A 0%         

61046300 

შარვლები და ანალოგიური პროდუქცია, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, სინთეზური 

ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61046900 შარვლები და ანალოგიური პროდუქცია, მანქანით ან 16% A 0%         



ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან, 

61051000 
კვართები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

61052000 
კვართები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის ქიმიური ძაფებისაგან 18% A 0%         

61059000 
კვართები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61061000 

ბლუზები, ბლუზონები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი  ქალისა ან გოგონებისათვი ბამბის 

ნართისაგან 16% A 0%         

61062000 

ბლუზები, ბლუზონები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი  ქალისა ან გოგონებისათვი ქიმიური 

ძაფებისაგან 18% A 0%         

61069000 

ბლუზები, ბლუზონები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი  ქალისა ან გოგონებისათვი, ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61071100 

კალსონები, ტრუსები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ბამბის 

ნართისაგან 14% A 0%         

61071200 

ალსონები, ტრუსები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ქიმიური 

ძაფებისაგან 16% A 0%         

61071910 

ალსონები, ტრუსები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, აბრეშუმის 

ნართისაგან 14% A 0%         

61071990 

ალსონები, ტრუსები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61072100 

ღამის პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61072200 

ღამის პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, 

ქიმიური ძაფებისაგან 16% A 0%         

61072910 

ღამის პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, 

აბრეშუმის ნართისაგან 14% A 0%         

61072990 

ღამის პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61079100 

საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, 

ბამბის ნართებისაგან 14% A 0%         

61079910 

საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, 

ქიმიური ძაფებისაგან 16% A 0%         

61079990 

საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61081100 

კომბინაციები, პენუარები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ქიმიური ძაფებისაგან 16% A 0%         



61081910 

კომბინაციები, პენუარები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61081920 

კომბინაციები, პენუარები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

აბრეშუმის ძაფების ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან 14% A 0%         

61081990 

კომბინაციები, პენუარები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან  14% A 0%         

61082100 

 შიდა ქვედატანები, ტრუსები  და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61082200 

შიდა ქვედატანები, ტრუსები  და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ქიმიური ძაფებისაგან 16% A 0%         

61082910 

შიდა ქვედატანები, ტრუსები  და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

აბრეშუმის ძაფების ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან 14% A 0%         

61082990 

შიდა ქვედატანები, ტრუსები  და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61083100 

ღამის პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61083200 

პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, ქიმიური 

ძაფებისაგან 16% A 0%         

61083910 

პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, აბრეშუმის 

ძაფების ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან 14% A 0%         

61083990 

პერანგები, პიჟამები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61089100 

საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61089200 

საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ქიმიური ძაფებისაგან 16% A 0%         

61089900 

საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალისა ან გოგონებისათვის, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61091000 
მაისურები, სახლებიანი ფუფაიკები და დანარჩენი ტანის 

ფუფაიკები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61099010 

მაისურები, სახლებიანი ფუფაიკები და დანარჩენი ტანის 

ფუფაიკები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, აბრეშუმის ძაფების 

ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან 14% A 0%         

61099090 

მაისურები, სახლებიანი ფუფაიკები და დანარჩენი ტანის 

ფუფაიკები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ტექსტილის დანარჩენი 

მასალებისაგან 14% A 0%         

61101100 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

მატყლის ნართისაგან 14% A 0%         

61101200 სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 14% A 0%         



ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ქიშმირისაგან 

61101910 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

დანარჩენი თხის ბეწვისაგან 14% A 0%         

61101920 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

კურდღლის ან რუხი კურდღლის ბეწვისაგან 14% A 0%         

61101990 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, სხვა 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 14% A 0%         

61102000 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ბამბის 

ნართისაგან 14% A 0%         

61103000 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქიმიური 

ძაფებისაგან 16% A 0%         

61109010 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

აბრეშუმის ძაფების ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან 14% A 0%         

61109090 

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და 

ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61112000 
საბავშვო ტანსაცმელი და ანალოგიური პროდუქცია, 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61113000 
საბავშვო ტანსაცმელი და ანალოგიური პროდუქცია, 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, სინთეზური ბოჭკოებისაგან 16% A 0%         

61119010 

საბავშვო ტანსაცმელი და ანალოგიური პროდუქცია, 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მატყლის ნართისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 14% A 0%         

61119090 

 საბავშვო ტანსაცმელი და ანალოგიური პროდუქცია, 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ტექსტილის დანარჩენი 

მასალებისაგან 14% A 0%         

61121100 
კოსტუმები სპორტული,  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

61121200 
კოსტუმები სპორტული,  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

სინთეზური ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61121900 
კოსტუმები სპორტული,  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61122010 
სათხილამურო კოსტუმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

61122090 
სათხილამურო კოსტუმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 19% A 0%         

61123100 
საბანაო კოსტუმები მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი, სინთეზური ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61123900 
საბანაო კოსტუმები მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61124100 
საბანაო კოსტუმები ქალისა ან გოგონებისათვის, მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი, სინთეზური ბოჭკოებისაგან 18% A 0%         

61124900 
 საბანაო კოსტუმები ქალისა ან გოგონებისათვის, მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61130000 
ტანსაცმლის საგნები 59.03, 59.06 ან 59.07 სასაქონლო 

პოზიციის, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 16% A 0%         

61142000 
ტანსაცმლის საგნები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ბამბის 

ნართისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 16% A 0%         



61143000 

ტანსაცმლის საგნები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქიმიური 

ბოჭკოებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 18% A 0%         

61149010 

ტანსაცმლის საგნები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 16% A 0%         

61149090 
 ტანსაცმლის საგნები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 16% A 0%         

61151000 

გადამანაწილებელი წნევის მქონე კომპრესული წინდები 

(მაგალითად, ვენების ვარიკოზული გაგანიერებით 

დაავადებულთათვის 16% A 0%         

61152100 
კოლგოტები სინთეზური ძაფებისაგან, ცალმაგი ძაფის 

წირითი სიმკვრივით 6,7 ტექს-ზე ნაკლები  16% A 0%         

61152200 
კოლგოტები სინთეზური ძაფებისაგან, ცალმაგი ძაფის 

წირითი სიმკვრივით 6,7 ტექსი ან მეტი 16% A 0%         

61152910 
კოლგოტები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ბამბის 

ნართისაგან 14% A 0%         

61152990 
კოლგოტები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61153000 
ქალის მაღალყელიანი წინდები ან გოლფები, ცალმაგი ძაფის 

წირითი სიმკვრივით 6,7 ტექს-ზე ნაკლები 14% A 0%         

61159400 

კოლგოტები მაღალყელიანი წინდები, გოლფები, წინდები 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვის ნართისაგან 14% A 0%         

61159500 

კოლგოტები, მაღალყელიანი წინდები, გოლფები, წინდები 

და ანალოგიური ნაწარმი,  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61159600 

კოლგოტები, მაღალყელიანი წინდები, გოლფები, წინდები 

და ანალოგიური ნაწარმი,  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

სინთეზური ძაფებისაგან 16% A 0%         

61159900 
წინდები და ფეხსაცმელები ულანჩო, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61161000 
ხელთათმანები, პლასტმასითა ან რეზინით გაჟღენთილი ან 

დაფარული, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი  14% A 0%         

61169100 

ხელთათმანები, ხელჯაგები, უთითო თათმანები, მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი, მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 14% A 0%         

61169200 
ხელთათმანები, ხელჯაგები, უთითო თათმანები, მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი, ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

61169300 
ხელთათმანები, ხელჯაგები, უთითო თათმანები, მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი, სინთეზური ბოჭკოებისაგან 16% A 0%         

61169900 
ხელთათმანები, ხელჯაგები, უთითო თათმანები, მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი,  ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

61171011 

შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, პირბადეები და 

ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ქიშმირისაგან 14% A 0%         

61171019 

შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, პირბადეები და 

ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი,  

დანარჩენი ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 14% A 0%         

61171020 

შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, პირბადეები და 

ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

მატყლის ნართისაგან 14% A 0%         

61171090 

შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, პირბადეები და 

ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         



61178010 
ჰალსტუხები, ბაფთები და ყელსახვევბი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი 14% A 0%         

61178090 
ტანსაცმლის საგნები ან ტანსაცმლის საკუთნოები მანქანით 

ან ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         

61179000 
ტანსაცმლის საგნების ან ტანსაცმლის საკუთნოების 

ნაწილები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         

62011100 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის, მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 16% A 0%         

62011210 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის, ბამბის ნართისაგან, ბუმბულით  16% A 0%         

62011290 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის, ბამბის ნართისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 16% A 0%         

62011310 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებისაგან, ბუმბულით  18% C           

62011390 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებისაგან,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 18% A 0%         

62011900 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, მამაკაცისა ან 

ბიჭებისათვის, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 16% A 0%         

62019100 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

62019210 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ბამბის ნართისაგან, 

ბუმბულით 16% A 0%         

62019290 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ბამბის ნარტისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 16% A 0%         

62019310 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებით, 

ბუმბულით 18% A 0%         

62019390 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 18% A 0%         

62019900 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, ტექსტილის დანარჩენი 

მასალებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 16% A 0%         

62021100 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 16% A 0%         

62021210 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის, ბამბის ნართისაგან, ბუმბულით 16% A 0%         

62021290 პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 
16% A 0%         



ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის, ბამბის ნართისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 

62021310 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებისაგან 19% A 0%         

62021390 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 19% A 0%         

62021900 

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, 

ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, ქალისა ან 

გოგონებისათვის, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 16% A 0%         

62029100 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

ქალისა ან გოგონებისათვის, მატყლისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

62029210 
საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

ქალისა ან გოგონებისათვის, ბამბის ნართისაგან, ბუმბულით 16% C           

62029290 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

ქალისა ან გოგონებისათვის, ბამბის ნართისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 16% A 0%         

62029310 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

ქალისა ან გოგონებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებისაგან, 

ბუმბულით 18% C           

62029390 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

ქალისა ან გოგონებისათვის, ქიმიური ბოჭკოებისაგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 18% A 0%         

62029900 

საქარე, საშტორმო ქურთუკები  და ანალოგიური ნაწარმი, 

ქალისა ან გოგონებისათვის, ტექსტილის დანარჩენი 

მასალებისაგან ,სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 16% A 0%         

62031100 
კოსტუმები, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, მატყლისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 18% A 0%         

62031200 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კოსტუმი სინთეზური 

ძაფებისაგან 18% A 0%         

62031910 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კოსტუმი აბრეშუმის და 

აბრეშუმის ნარჩენისგან 18% A 0%         

62031990 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კოსტუმი ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან 18% A 0%         

62032200 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კომპლექტები  ბამბის 

ნართისაგან  18% A 0%         

62032300 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კომპლექტები  სინთეზური 

ძაფისაგან 18% A 0%         

62032910 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კომპლექტები  აბრეშუმის და 

აბრეშუმის ნარჩენისაგნ 18% A 0%         

62032920 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კომპლექტები  მატყლის 

ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან  18% A 0%         

62032990 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის კომპლექტები  დანარჩენი 

მასალისაგან 18% A 0%         

62033100 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის პიჯაკები და ბლაიზერები 

მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან  16% A 0%         

62033200 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის პიჯაკები და ბლაიზერები 

ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         



62033300 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის პიჯაკები და ბლაიზერები 

სინთეზური ძაფებისგან 18% A 0%         

62033910 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის პიჯაკები და ბლაიზერები 

აბრეშუმის და აბრეშუმის ნარჩეისგან 16% A 0%         

62033990 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის პიჯაკები და ბლაიზერები 

დანარჩენი მასალისგან 16% A 0%         

62034100 

შარვლები, გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები, 

ბრიჯები  შორტები და სხვა მატყლის ნართისა ან 

ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

62034210 
მამაკავის, ბიჭის არაბული შარვლები, ბრიჯები ბამბის 

ნართისაგან 16% A 0%         

62034290 მამაკავის, ბიჭის შარვლები, ბრიჯები ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

62034310 
მამაკავის, ბიჭის არაბული შარვლები, ბრიჯები ბამბის 

ნართისაგან სინთეზური ძაფისაგან 18% A 0%         

62034390 
მამაკავის, ბიჭის შარვლები, ბრიჯები ბამბის ნართისაგან 

სინთეტური ძაფისაგან  18% A 0%         

62034910 
მამაკავის, ბიჭის არაბული შარვლები, ბრიჯები ბამბის 

ნართისაგან დანარჩენი მასალისგან 16% A 0%         

62034990 
მამაკავის, ბიჭის  შარვლები, ბრიჯები ბამბის ნართისაგან 

დანარჩენი მასალისგან 16% A 0%         

62041100 
ქალისა ან გოგონებისათვის კოსტუმები მატყლის ნართისა 

ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან  18% A 0%         

62041200 ქალისა ან გოგონებისათვის კოსტუმები ბამბის ნართისაგან  18% A 0%         

62041300 
ქალისა ან გოგონებისათვის კოსტუმები სინთეზური 

ძაფისაგან 18% A 0%         

62041910 
ქალისა ან გოგონებისათვის კოსტუმები აბრეშუმის ან 

აბრეშუმის ნარჩენისგან 18% A 0%         

62041990 
ქალისა ან გოგონებისათვის კოსტუმები დანარჩენი 

მასალისგან 18% A 0%         

62042100 
ქალისა ან გოგონებისათვის კომპლექტები მატყლის 

ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან  18% A 0%         

62042200 
ქალისა ან გოგონებისათვის კომპლექტები ბამბის 

ნართისაგან  18% A 0%         

62042300 
ქალისა ან გოგონებისათვის კომპლექტები სინთეტური 

ძაფისაგან 20% A 0%         

62042910 
ქალისა ან გოგონებისათვის კომპლექტები აბრეშუმის ან 

აბრეშუმის ნარჩენისგან 20% A 0%         

62042990 

ქალისა ან გოგონებისათვის კომპლექტები დანარჩენი 

მასალისგან და სხვა ადგილას დაუსახელებელი და 

ჩაუთვლელი 14% A 0%         

62043100 

ქალისა და გოგონებისათვის პიჯაკები და ბლაიზერები 

მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან  16% A 0%         

62043200 ქალისა და გოგონებისათვის პიჯაკები ბამბის ნართისაგან  16% A 0%         

62043300 
ქალისა და გოგონებისათვის პიჯაკები სინთეტური 

ძაფისაგან 18% A 0%         

62043910 
ქალისა და გოგონებისათვის პიჯაკები აბრეშუმის და 

აბრეშუმის ნარჩენებისგან 16% A 0%         

62043990 

ქალისა და გოგონებისათვის პიჯაკები დანარჩენი 

მასალისგან და სხვა ადგილას დაუსახელებელი და 

ჩაუთვლელი 16% A 0%         

62044100 
კაბები მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან  16% A 0%         

62044200 კაბები ბამბის ნართისგან 16% A 0%         

62044300 კაბები სინთეზური ძაფისგან 18% A 0%         



62044400 კაბები ხელოვნური ძაფისგან 16% A 0%         

62044910 
ქალისა და გოგონებისათვის კაბები აბრეშუმის და 

აბრეშუმის ნარჩენებისგან 16% A 0%         

62044990 
ქალისა და გოგონებისათვის კაბები დანარჩენი მასალისგან 

და სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაუთვლელი 16% A 0%         

62045100 
ქვედაკაბები და გაყოფილი ქვედაკაბები მატყლის ნართისა 

ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 14% A 0%         

62045200 ქვედაკაბები და გაყოფილი ქვედაკაბები ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

62045300 
ქვედაკაბები და გაყოფილი ქვედაკაბები სინთეზური 

ძაფისაგან 16% A 0%         

62045910 
ქვედაკაბები და გაყოფილი ქვედაკაბები აბრეშუმისა და 

ადბერუმის ნარჩენისაგან 14% A 0%         

62045990 

ქვედაკაბები და გაყოფილი ქვედაკაბები დანარჩენი 

მასალისგან და სხვა ადგილას დაუსახელებელი და 

ჩაუთვლელი 14% A 0%         

62046100 

ქალისა ან გოგონებისათვის შარვლების/ქვედატანი-

შარვლების და სხვა მატყლის ნართისა ან ცხოველების 

წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

62046200 
ქალისა ან გოგონებისათვის შარვლების/ქვედატანი-

შარვლების და სხვა ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

62046300 
ქალისა ან გოგონებისათვის შარვლების/ქვედატანი-

შარვლების და სხვა სინთეტური ძაფისაგან 18% A 0%         

62046900 

ქალისა ან გოგონებისათვის შარვლების/ქვედატანი-

შარვლების და სხვა  დანარჩენი მასალისგან და სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი და ჩაუთვლელი 16% A 0%         

62052000 პერანგები მამაკაცისა და ბიჭებისათვის ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

62053000 
პერანგები მამაკაცისა და ბიჭებისათვის ხელოვნური 

ძაფისაგან 16% A 0%         

62059010 
პერანგები მამაკაცისა და ბიჭებისათვის აბრეშუმის ან 

აბრეშუმის ნარჩენისგან 16% A 0%         

62059020 
პერანგები მამაკაცისა და ბიჭებისათვის მატყლის ნართისა 

ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 16% A 0%         

62059090 

პერანგები მამაკაცისა და ბიჭებისათვის დანარჩენი 

მასალისგან და სხვა ადგილას დაუსახელებელი და 

ჩაუთვლელი 16% A 0%         

62061000 
ბლუზები და ბლუზონები ქალისა ან გოგონებისათვის და 

სხვა აბრეშუმის და აბრეშუმის ნარჩენისაგან 16% A 0%         

62062000 

ბლუზები და ბლუზონები ქალისა ან გოგონებისათვის და 

სხვა მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 16% A 0%         

62063000 
ბლუზები და ბლუზონები ქალისა ან გოგონებისათვის და 

სხვა ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

62064000 
ბლუზები და ბლუზონები ქალისა ან გოგონებისათვის და 

სხვა ბამბის ნართისაგან 18% A 0%         

62069000 

ბლუზები და ბლუზონები ქალისა ან გოგონებისათვის და 

სხვა დანარჩენი მასალისგან და სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი და ჩაუთვლელი 16% A 0%         

62071100 მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტრუსები ბამბის ნართისგან 14% A 0%         

62071910 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტრუსები აბრეშუმის ან 

აბრეშუმის ნარჩენებისაგან 14% A 0%         

62071920 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტრუსები ხელოვნური 

ძაფისაგან 16% A 0%         

62071990 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტრუსები დანარჩენი 

მასალისგან და სხვა ადგილას დაუსახელებელი და 

ჩაუთვლელი 14% A 0%         



62072100 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ღამის პერანგები, პიჟამები 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

62072200 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ღამის პერანგები, პიჟამები 

ხელოვნური ძაფისგან 16% A 0%         

62072910 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ღამის პერანგები, პიჟამები 

აბრეშუმის ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან 14% A 0%         

62072990 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ღამის პერანგები, პიჟამები 

დანარჩენი მასალისგან და სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

და ჩაუთვლელი 14% A 0%         

62079100 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის მაისურები, საბანაო და საშინაო 

ხალათები და სხვა ბაბმბის ნართისაგან 14% A 0%         

62079910 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის მაისურები, საბანაო და საშინაო 

ხალათები და სხვა აბრეშუმის და აბრეშუმის 

ნარჩენებისაგანა 14% A 0%         

62079920 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის მაისურები, საბანაო და საშინაო 

ხალათები და სხვა ხელოვნური ძაფისაგან 16% A 0%         

62079990 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის მაისურები, საბანაო და საშინაო 

ხალათები და სხვა ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

62081100 
ქალისა ან გოგონებისათვის პენუარები და შიდა 

ქვედატანები ხელოვნური ძაფისგან 16% A 0%         

62081910 
ქალისა ან გოგონებისათვის პენუარები და შიდა 

ქვედატანები აბრეშუმის და აბრეშუმის ძაფისგან 14% A 0%         

62081920 
ქალისა ან გოგონებისათვის პენუარები და შიდა 

ქვედატანები ბამბის ნართისგან 14% A 0%         

62081990 
ქალისა ან გოგონებისათვის პენუარები და შიდა 

ქვედატანები ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

62082100 
ქალისა ან გოგონებისათვის ღამის პერანგები და პიჟამოები 

ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

62082200 
ქალისა ან გოგონებისათვის ღამის პერანგები და პიჟამოები 

ხელოვნური ძაფისაგან 16% A 0%         

62082910 
ქალისა ან გოგონებისათვის ღამის პერანგები და პიჟამოები 

აბრეშუმის და აბრეშუმის ნარჩენებისაგან 14% A 0%         

62082990 
ქალისა ან გოგონებისათვის ღამის პერანგები და პიჟამოები 

ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

62089100 
ქალისა ან გოგონებისათვის საბანაო და საშინაო ხალათები, 

ტრუსები და სხვა ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

62089200 
ქალისა ან გოგონებისათვის საბანაო და საშინაო ხალათები, 

ტრუსები და სხვა ხელოვნური ძაფისაგან 16% A 0%         

62089910 
ქალისა ან გოგონებისათვის საბანაო და საშინაო ხალათები, 

ტრუსები და სხვა აბრეშუმის ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან 14% A 0%         

62089990 
ქალისა ან გოგონებისათვის საბანაო და საშინაო ხალათები, 

ტრუსები და სხვა ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან 14% A 0%         

62092000 
საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები ბამბის 

ნართისაგან 14% A 0%         

62093000 
საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები სინტეთიკური 

ძაფისგან 16% A 0%         

62099010 
საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები მატყლის 

ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან 14% A 0%         

62099090 
საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები ტექსტილის 

დანარჩენი მასალისაგან 14% A 0%         

62101010 
ტანსაცმელი დამზადებული  თექის ან უქსოვადი 

მატყლისგან ცხოველის თმისგან 16% A 0%         

62101020 
ტანსაცმელი დამზადებული  თექის ან უქსოვადი ბამბის 

ნართის ან ლაფნის ძაფისგან 16% A 0%         

62101030 ტანსაცმელი დამზადებული  თექის ან უქსოვადი 18% A 0%         



ხელოვნური ძაფისგან 

62101090 
ტანსაცმელი დამზადებული  თექის ან უქსოვადი  

ტექსტილის დანარჩენი მასალისაგან  16% A 0%         

62102000 
ტანსაცმელი 6201.11 to 19, ტექსტილისგან  59.03, 59.06 ან 

59.07 16% A 0%         

62103000 
ტანსაცმელი of 6202.11 to 19, ტექსტილისგან  59.03, 59.06 ან 

59.07 16% A 0%         

62104000 
მამაკაცის ან ბიჭის ტანსაცმელი ტექსტილის  59.03, 59.06 ან 

59.07 16% A 0%         

62105000 
ქალის ან გოგონების ტანსაცმელი ტექსტილის 59.03, 59.06 ან 

59.07 16% A 0%         

62111100  მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის საბანაო კოსტუმები  16% A 0%         

62111200 ქალის ან გოგონებისთვის საბანაო კოსტუმები  16% A 0%         

62112010 სათხილამურო კოსტუმები ბამბის ნართისგან  16% A 0%         

62112090 სათხილამურო კოსტუმები დანარჩენი ტექტილის 19% A 0%         

62113210 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის არაბული ხალათი ბამბის 

ნართისგან 16% A 0%         

62113220 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის სპორტული ტანსაცმელი ბამბის 

ნართისაგან 16% A 0%         

62113290 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის  ტანსაცნელი ბანმბის 

ნართისგანა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 16% A 0%         

62113310 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის არაბული ხალათი ხელოვნური 

ძაფისაგან 18% A 0%         

62113320 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის სპორტული ტანსაცმელი ან 

არაბული ხალათისგან  18% A 0%         

62113390 
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტანსაცმელი ხელოვნური 

ძაფისგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  18% A 0%         

62113910 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტანსაცმელი აბრეშუმის ან 

აბრეშუმის ნარჩენისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 16% A 0%         

62113920 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტანსაცმელი  მატყლის ნართისა 

ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  16% A 0%         

62113990 

მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის ტანსაცმელი ტექსტილის 

დანარჩენი მასალებისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაუთვლელი  16% A 0%         

62114210 
ქალის ან გოგონებისთვის სპორტული კოსტუმები ბამბის 

ნართისაგან  16% A 0%         

62114290 
ქალის ან გოგონებისთვის ტანსაცმელი ბამბის ნართისაგან, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  16% A 0%         

62114310 
ქალის ან გოგონებისთვის სპორტული კოსტუმები არაბული 

ხალათისგან 18% A 0%         

62114390 
ქალის ან გოგონებისთვის ტანსაცმელი ხელოვნური 

ძაფისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  18% A 0%         

62114910 

ქალის ან გოგონებისთვის ტანსაცმელი აბრეშუმის ან 

აბრეშუმის ნარჩენისგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი   16% A 0%         

62114990 

ქალის ან გოგონებისთვის ტანსაცმელი დაბარჩენი 

ტექსტილის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი  16% A 0%         

62121010 ბიუზჰალტერები, ხელოვნური ძაფისგან 16% A 0%         

62121090 ბიუზჰალტერები, დანარჩენი ტექსტილისგან 14% A 0%         

62122010 ქამარი-ტრუსები ხელოვნური ძაფისგან  16% A 0%         

62122090 ქამარი-ტრუსები დანარჩენი ტექსტილისგან 14% A 0%         



62123010 გრაციები ხელოვნური ძაფისგან 16% A 0%         

62123090 გრაციები სხვა ტექსტილისგან 14% A 0%         

62129010 აჭიმები, წვივსაკრავები და მსგავსი ხელოვნური ძაფისგან 16% A 0%         

62129090 

აჭიმები, წვივსაკრავები და მსგავსი დანარჩენი 

ტექსტილისგან, სხვა ადგიალს დასახელებული ან 

ჩაუთვლელი 14% A 0%         

62132010 ცხვირსახოცები ბამბის ნართისგან, მოქარგული 14% A 0%         

62132090 
ცხვირსახოცები ბამბის ნართისგან, სხვა ადგიალს 

დასახელებული ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

62139020 
მოქარგული ცხვირსახოცები დანარჩენი ტექსტილის, სხვა 

ადგიალს დასახელებული ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

62139090 
ცხვირსახოცები დანარჩენი ტექსტილის, სხვა ადგიალს 

დასახელებული ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

62141000 

შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და 

ანალოგიური ნაწარმი აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის 

ნარჩენების ნართისაგან 14% A 0%         

62142010 
შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და 

ანალოგიური ნაწარმი მატყლის ნართისაგან 14% A 0%         

62142020 
შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და 

ანალოგიური ნაწარმი ქეშმირისგან 14% A 0%         

62142090 
შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და 

ანალოგიური ნაწარმი სხვა ცხოველის ბეწვისგან  14% A 0%         

62143000 
შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და 

ანალოგიური ნაწარმი სინთეტური ძაფისგან 16% A 0%         

62144000 
შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და 

ანალოგიური ნაწარმი ხელოვნური ძაფისგან 14% A 0%         

62149000 
შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და 

ანალოგიური ნაწარმი დანარენი ტექსტილისგან 14% A 0%         

62151000 

ჰალსტუხები, ჰალსტუხი-პეპლები და ყელსახვევები 

აბრეშუმის ძაფებისაგან ან აბრეშუმის ნარჩენების 

ნართისაგან 14% A 0%         

62152000 
ჰალსტუხები, ჰალსტუხი-პეპლები და ყელსახვევები 

ხელოვნური ძაფისგან 16% A 0%         

62159000 
ჰალსტუხები, ჰალსტუხი-პეპლები და ყელსახვევები 

დანარჩენი ტექსტილისგან 14% A 0%         

62160000 ხელთათმანები, ხელჯაგები და უთითო თათმანები 14% A 0%         

62171010 წინდები, შლანგები, დაბალი წინდები 14% A 0%         

62171020 კიმონოს ქამრები 14% A 0%         

62171090 
 ტანსაცმლის მზა საკუთნოები დანარჩენი, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  14% A 0%         

62179000 ტანსაცმლის ნაწილები ან საკუთნოები 14% A 0%         

63011000 ელექტრული საბნები 16% A 0%         

63012000 

საბნები (გარდა ელექტრულისა) და პლედები სამგზავრო 

მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის 

ნართისაგან 16% A 0%         

63013000 
საბნები (გარდა ელექტრულისა) და პლედები სამგზავრო 

ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

63014000 
საბნები (გარდა ელექტრულისა) და პლედები სამგზავრო 

სინთეზური ძაფებისაგან 18% A 0%         

63019000 
დანარჩენი საბნები და პლედები სამგზავრო, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 16% A 0%         

63021010 
ლოგინის თეთრეული, ბამბის ნართისაგან მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი  14% A 0%         

63021090 
ლოგინის თეთრეული,   დანარჩენი ტექსტილის მანქანით ან 

ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         



63022110 
ლოგინის თეთრეული დაბეჭდილი უქსოვადი 

მასალებისაგან 14% A 0%         

63022190 
დანარჩენი ლოგინის თეთრეული დაბეჭდილი უქსოვადი 

მასალებისაგან 14% A 0%         

63022210 
ლოგინის თეთრეული ხელოვნური ძაფისგან უქსოვადი 

მასალებისაგან 16% A 0%         

63022290 
დანარჩენი ლოგინის თეთრეული დაბეჭდილი ხელოვნური 

ძაფისგან, უქსოვადი მასალებისაგან 16% A 0%         

63022910 

ლოგინის თეთრეული დაბეჭდილი აბრეშუმის ძაფებისაგან 

ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან, უქსოვადი 

მასალებისაგან 14% A 0%         

63022920 
ლოგინის თეთრეული დაბეჭდილი რამის ბოჭკოსაგან, 

უქსოვადი მასალებისაგან  14% A 0%         

63022990 

ლოგინის თეთრეული დაბეჭდილი დანარჩენი 

ტექსტილისგან, უქსოვადი მასალებისაგან, სხავ ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63023110 
ლოგინის თეთრეული ნაქარგი ბამბის ნართისგან უქსოვადი 

მასალებისაგან, დაუბეჭდავი 14% A 0%         

63023191 
ლოგინის თეთრეული ბამბის ნართისგან უქსოვადი 

მასალებისაგან, დაუბეჭდავი, დაუქარგავი  14% A 0%         

63023192 
პირსახოცის გადასაფარებლები, ბამბის ნართისაგან, 

უქსოვადი მასალებისაგან, დაუბეჭდავი, დაუქარგავი  14% A 0%         

63023199 

დანარჩენი მამბის ნართის ლოგინის თეთრეული უქსოვადი 

მასალებისაგან, დაუბეჭდავი, დაუქარგავი, სხვა ადგიალას 

დაუსახელებები ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63023210 
ლოგინის თეთრეული დაქატგული, ხელოვნური ძაფისაგან 

უქსოვადი მასალებისაგან, დაუბეჭდავი 16% A 0%         

63023290 
დანარჩენი ლოგინის თეთრეული, ხელოვნური ძაფისაგან 

უქსოვადი მასალებისაგან, დაუბეჭდავი, დაუქარგავი 16% A 0%         

63023910 

ლოგინის თეთრეული, აბრეშუმის ძაფებისაგან ან აბრეშუმის 

ნარჩენების ნართისაგან დაუბეჭდავი, დაუქარგავი, სხვა 

ადგიალას დაუსახელებები ან ჩაუთვლელი   14% A 0%         

63023921 
ნაქარგი ლოგინის თეთრეული რამის ბოჭკოსაგან უქსოვადი 

მასალისაგან, დაუბეჭდავი 14% A 0%         

63023929 
დანარჩენი ლოგინის თეთრეული რამის ბოჭკოსაგან 

უქსოვადი მასალისაგან, დაუბეჭდავი ან დაუქარგავი 14% A 0%         

63023991 
დაქარგული ლოგინის თეთრეული დანარჩენი 

ტექსტილისგან, უქსოვადი ან დაუბეჭდავი  14% A 0%         

63023999 

ლოგინის თეთრეული დანარჩენი 

ტექსტილისგან,დაუბეჭდავი, დაუქარგავი, უქსოვადი 

მასალიგან სხვა ადგიალას დაუსახელებები ან ჩაუთვლელი    14% A 0%         

63024010 
სასადილო თეთრეული,  ხელნაკეთი, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა 14% A 0%         

63024090 
სასადილო თეთრეული,  მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 

ტრიკოტაჟისა 14% A 0%         

63025110 
სასადილო თეთრეული, ბამბის ნართისაგან, ნაქარგი, 

უქსოვადი მასალისაგან 14% A 0%         

63025190 
სასადილო თეთრეული, ბამბის ნართისაგან, დაუქარგავი, 

უქსოვადი მასალისაგან 14% A 0%         

63025310 
სასადილო თეთრეული, ხელოვნური ძაფისაგან, 

დაქარგული, უქსოვადი მასალისაგან  14% A 0%         

63025390 
სასადილო თეთრეული, ხელოვნური ძაფისაგან, 

დაუქარგავი, უქსოვადი მასალისაგან  16% A 0%         

63025911 
სასადილო თეთრეული, სელის ნართისაგან, დაქარგული, 

უქსოვადი მასალისაგან  14% A 0%         



63025919 
სასადილო თეთრეული, სელის ნართისაგან, დაუქარგავი, 

უქსოვადი მასალისაგან  14% A 0%         

63025990 
სასადილო თეთრეული დანარჩენი ტექსტილისაგან 

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         

63026010 

ტუალეტის პირსახოცი ბამბის ნართისაგან ძენძფოჩიანი 

საპირსახოცე ან ანალოგიური ნაქსოვი ძენძფოჩიანი 

მასალებისაგან 14% A 0%         

63026090 

დანარჩენი ტუალეტის თეთრეული და სამზარეულოს 

თეთრეული  ბამბის ნართისაგან ძენძფოჩიანი საპირსახოცე 

ან ანალოგიური ნაქსოვი ძენძფოჩიანი მასალებისაგან  14% A 0%         

63029100 

დანარჩენი ტუალეტის თეთრეული და სამზარეულოს 

თეთრეული  ბამბის ნართისაგან, სხვა ადგილას 

დასახელებელი ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63029300 

დანარჩენი ტუალეტის თეთრეული და სამზარეულოს 

თეთრეული  ხელოვნური ძაფისაგან, სხვა ადგილას 

დასახელებელი ან ჩაუთვლელი 16% A 0%         

63029910 

დანარჩენი ტუალეტის თეთრეული და სამზარეულოს 

თეთრეული  სელის ძაფისაგან, სხვა ადგილას 

დასახელებელი ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63029990 

დანარჩენი ტუალეტის თეთრეული და სამზარეულოს 

თეთრეული დანარჩენი ტექსტილისაგან, სხვა ადგილას 

დასახელებელი ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63031210 
ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები სინთეზური ძაფისაგან მაქანით ნაქსოვი 16% A 0%         

63031220 
ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები სინთეზური ძაფისაგან ხელით ნაქსოვი 16% A 0%         

63031931 
ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები ბამბის ნართისაგან მანქანით ნაქსოვი 14% A 0%         

63031932 
ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები ბამბის ნართისაგან ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         

63031991 
ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები დანარჩენი ტექსტილისგან მანქანით ნაქსოვი 14% A 0%         

63031992 
ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები დანარჩენი ტექსტილისგან ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         

63039100 
ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები ბამბის ნართისაგან უქსოვადი მასალისაგან 14% A 0%         

63039200 

ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები ხელოვნური ძაფისაგან უქსოვადი 

მასალისაგან 16% A 0%         

63039900 

ფარდები (პორტიერების ჩათვლით), შიდა შტორები, 

ლამბრეკენები დანარჩენი ტექსტილისაგან უქსოვადი 

მასალისაგან 14% A 0%         

63041121 ლოგინის გადასადარებლები ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         

63041129 ლოგინის გადასადარებლები მანქანით ნაქსოვი 14% A 0%         

63041131 ლოგინის გადასადარებლები ყაისნაღით ნაქსოვი 14% A 0%         

63041139 ლოგინის გადასადარებლები მანქანით ყაისნაღით ნაქსოვი 14% A 0%         

63041910 

ლოგინის გადასაფარებლები აბრეშუმის ძაფებისაგან ან 

აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან მანქანით ან ხელით 

უქსოვადი 14% A 0%         

63041921 

ლოგინის გადასაფარებლები, დაქარგული, ბამბის 

ნართისაგან ან რამის ბოჭკოსაგან მანქანით ან ხელით 

უქსოვადი 14% A 0%         

63041929 

ლოგინის გადასაფარებლები, დაუქარგავი, ბამბის 

ნართისაგან ან რამის ბოჭკოსაგან მანქანით ან ხელით 

უქსოვადი 14% A 0%         



63041931 
ლოგინის გადასაფარებლები, დაქარგული, ხელოვნური 

ძაფისაგან მანქანით ან ხელით უქსოვადი 16% A 0%         

63041939 
ლოგინის გადასაფარებლები, დაუქარგავი, ხელოვნური 

ძაფისაგან მანქანით ან ხელით უქსოვადი 16% A 0%         

63041991 
ლოგინის გადასაფარებლები, დაქარგული, დანარჩენი 

ტექსტილისგან  მანქანით ან ხელით უქსოვადი  14% A 0%         

63041999 
ლოგინის გადასაფარებლები, დაუქარგავი, დანარჩენი 

ტექსტილისგან  მანქანით ან ხელით უქსოვადი  14% A 0%         

63049121 
ავეჯის აქსესუარები, დანარჩენი, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი, ხელით ნაქსოვი 14% A 0%         

63049129 
ავეჯის აქსესუარები, დანარჩენი, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი, მაქანით  ნაქსოვი 14% A 0%         

63049131 
ავეჯის აქსესუარები, დანარჩენი, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი, ყაისნაღით ნაქსოვი 14% A 0%         

63049139 

ავეჯის აქსესუარები, დანარჩენი, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი, მანქნით (ყაისნაღით) 

ნაქსოვი 14% A 0%         

63049210 
ავეჯის აქსესუარები, დაქარგული, ბამბის ნართისაგან 

უქსოვადი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63049290 
ავეჯის აქსესუარები, დაუქარგავი, ბამბის ნართისაგან 

უქსოვადი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63049310 
ავეჯის აქსესუარები, დაქარგული, სინთეზური ძაფისაგან 

უქსოვადი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 16% A 0%         

63049390 
ავეჯის აქსესუარები, დაუქარგავი, სინთეზური ძაფისაგან 

უქსოვადი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 16% A 0%         

63049910 

ავეჯის აქსესუარები, დაუქარგავი, აბრეშუმის ძაფებისაგან 

ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან მანქანით ან ხელით 

უქსოვადი  14% A 0%         

63049921 
ავეჯის აქსესუარები, დაქარგული, რამის ბოჭკოსაგან, 

მანქანით ან ხელით უქსოვადი  14% A 0%         

63049929 
ავეჯის აქსესუარები, დაუქარგავი, რამის ბოჭკოსაგან, 

მანქანით ან ხელით უქსოვადი  14% A 0%         

63049990 

ავეჯის აქსესუარები, ნადარჩენი ტესქსტილის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი მანქანით ან 

ხელით უქსოვადი  14% A 0%         

63051000 
ტომრები და პაკეტები საფუთავი ჯვალოს და დანარჩენი 

მასალიგან  10% A 0%         

63052000 ტომრები და პაკეტები საფუთავი ბამბის ნართისაგან 16% A 0%         

63053200 
მოქნილი დიდი ტევადობის შუალედური კონტეინერები 

ხელოვნური ტექსტილისგან 16% A 0%         

63053300 

ტომრები და პაკეტები საფუთავი პოლიეთილენისა ან 

პოლიპროპილენის ზოლების, ლენტებისა ან ანალოგიური 

ფორმებისაგან 16% A 0%         

63053900 

ტომრები და პაკეტები საფუთავი ხელოვნური 

ტესქსტილისგან, სხვა ადგიას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 16% A 0%         

63059000 

ტომრები და პაკეტები საფუთავი დანარჩენი 

ტესქსტილისგან, სხვა ადგიას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63061200 
ბრეზენტები, ფარდულები, ტენტები სინთეზური 

ძაფებისაგან  16% A 0%         

63061910 ბრეზენტები, ფარდულები, ტენტები რამის ბიჭკოსაგან 14% A 0%         

63061920 ბრეზენტები, ფარდულები, ტენტები ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

63061990 
ბრეზენტები, ფარდულები, ტენტები დანარჩენი 

ტექსტილისგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 14% A 0%         



ჩაუთვლელი 

63062200 ტენტები სინთეზური ძაფისგან 16% A 0%         

63062910 ტენტები ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

63062990 ტენტები დანარჩენი ტექსტილისგან 14% A 0%         

63063010 აფრები სინთეზური ძაფისგან 16% A 0%         

63063090 აფრები დანარჩენი ტექსტილისგან 14% A 0%         

63064010 გასაბერი ლეიბები ბამბის ნართისაგან 14% A 0%         

63064020 გასაბერი ლეიბები სინთეზური ძაფისაგან 16% A 0%         

63064090 გასაბერი ლეიბები დანარჩენი ტექსტილისაგან 14% A 0%         

63069010 
აღჭურვილობა კემპინგისათვის ბამბის ნართისაგან 

(კარვების გარდა) 14% A 0%         

63069020 
აღჭურვილობა კემპინგისათვის რამის ბოჭკოსაგან (კარვების 

გარდა) 14% A 0%         

63069030 
აღჭურვილობა კემპინგისათვის ხელოვნური ძაფისაგან 

(კარვების გარდა) 16% A 0%         

63069090 

აღჭურვილობა კემპინგისათვი დანარჩენი ტექსტილისგან 

(კარვების გარდა), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 14% A 0%         

63071000 
 ჭურჭლის, იატაკის სარეცხი, მტვრის მოსაშორებელი 

ჩვრები და ანალოგიური საწმენდი მასალები: 14% A 0%         

63072000 ქამრები და ჟილეტები საშველი 14% A 0%         

63079000 
მზა ნაწარმი დანარჩენი, კაბის თარგების ჩათვლით Made up 

articles (incl. dress patterns), სხვა ადგილას დაუსახელებელი 14% A 0%         

63080000 

ნაკრებები, შედგენილი ქსოვილების, ნართისა ან 

ძაფებისაგან საკუთნოებითა ან მათ გარეშე, ხალიჩების, 

გობელენების, ვაჭრობისათვის 14% A 0%         

63090000 ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი 14% A 0%         

63101000 

ძონძები ნახმარი ან ახალი, კანაფების, ბაწრების, თოკების 

და ბაგირების ნაჭრები და მათი ნაწარმი, ტექსტილის 

ნახმარი მასალისაგან  14% A 0%         

63109000 

ძონძები ნახმარი ან ახალი, კანაფების, ბაწრების, თოკების 

და ბაგირების ნაჭრები და მათი ნაწარმი, ტექსტილის 

ნახმარი მასალისაგან, დანარჩენი დაუხარისხებელი 14% A 0%         

64011010 
წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი ძირით და რეზინის 

ზედაპირით  24% A 0%         

64011090 
წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი ძირით და ზედაპირით  

პლასტმასისაგან  24% A 0%         

64019210 

წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი ძირით და რეზინის 

ზედაპირით  კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის დაფარვის 

გარეშე 24% A 0%         

64019290 

წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი ძირით და ზედაპირით  

პლასტმასისაგან კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის 

დაფარვის გარეშე ზედაპირით პლასმასისგან 24% A 0%         

64019900 წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი (კოჭის დაფარვის გარეშე) 24% A 0%         

64021200 

სათხილამურო ყელიანი ფეხსაცმელი, სარბენი 

სათხილამურო ფეხსაცმელი რეზინის ან პლასმასის 

ზედაპირით   10% A 0%         

64021900 

სპორტული ფეხსაცმელი, რეზინის ან პლასმასის 

ზედაპირით, სხვა სდგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი  24% A 0%         

64022000 

ფეხსაცმელი, ძირებზე შტიფტებით მიმაგრებული 

თასმებისა ან ზოლებისგან შემდგარი ზედაპირით რეზინის 

ან პლასმასის ზედაპირით 24% A 0%         

64029100 
ფეხსაცმელი რეზინის კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის 

დაფარვის გარეშე რეზინის ან პლასმასის ზედაპირით, სხვა 24% A 0%         



ადგიალს დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი   

64029910 

ფეხსაცმელი რეზინის კოჭის დაფარვის გარეშე, რეზინის ან 

პლასმასის ზედაპირით, სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი  24% A 0%         

64029921 
ფეხსაცმელი სუბსტრატის ქსოვილისგან  კოჭის დაფარვის 

გარეშე 24% A 0%         

64029929 

ფეხსაცმელი პლასმასის ზედაპირით კოჭის დაფარვის 

გარეშე, რეზინის ან პლასმასის, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  24% B 19.2% 14.4% 9.6% 4.8% 0% 

64031200 
სათხილამურო ფეხსაცმელი, დანარჩენი, რეზინის/ 

პლასმასის/ტყავის ზედაპირით ან ძირებით 24% A 0%         

64031900 
სპორტული ფეხსაცმელი, დანარჩენი, რეზინის/ 

პლასმასის/ტყავის ზედაპირით ან ძირებით 15% A 0%         

64032000 სანდლები, ტრავის ძირით და  თასმებით 24% A 0%         

64034000 
ფეხსაცმელი ლითონის დამცავი ცხვირქვედათი, ტყავის 

ზედაპირით  24% A 0%         

64035111 
კოჭს დაფარვით, მაგრამ ნაკუთალის ნაწილის დაფარვის 

გარეშე, ღაბაშის სიგრძით, 24 სმ-ზე ნაკლები 10% A 0%         

64035119 
კოჭს დაფარვით, მაგრამ ნაკუთალის ნაწილის დაფარვის 

გარეშე 10% A 0%         

64035191 
ფეხსაცმელი ტყავის ლანჩით კოჭის დაფარვით,  ღაბაშის 

სიგრძით 24 სანტიმეტრზე ნაკლები  10% A 0%         

64035199 
ფეხსაცმელი ნატურალური ტყავის ლანჩით კოჭის 

დაფარვით  10% A 0%         

64035900 
ფეხსაცმელი ნატურალური ტყავის ლანჩით კოჭის 

დაფარვის გარეშე 10% A 0%         

64039111 

ფეხსაცმელი კოჭის დაფარვით, მაგრამ ნაკუთალის ნაწილის 

დაფარვის გარეშე, ღაბაშის სიგრძით 24 სანტიმეტრზე 

ნაკლები  10% A 0%         

64039119 
ფეხსაცმელი კოჭის დაფარვით, მაგრამ ნაკუთალის ნაწილის 

დაფარვის გარეშე  10% A 0%         

64039191 
ფეხსაცმელი კოჭს დაფარვით, მაგრამ ნაკუთალის ნაწილის 

დაფარვით, ღაბაშის სიგრძით 24 სანტიმეტრზე ნაკლები 10% A 0%         

64039199 
ფეხსაცმელი რეზინის ტყავის ლანჩით და ზედაპირით 

კოჭის დაფარვით 10% A 0%         

64039900 
ფეხსაცმელი რეზინის ტყავის ლანჩით და ზედაპირით 

კოჭის დაფარვის გარეშე 10% A 0%         

64041100 
სპორტული ფეხსაცმელი რეზინის ან პლასმასის ლანჩით და 

ზედაპირით ტექსტილის მასალისაგან 24% A 0%         

64041900 
დანარჩენი ფეხსაცმელი რეზინის, პლასტმასისა, ლანჩით და 

ტექსტილის ზედაპირით  24% A 0%         

64042000 
ფეხსაცმელი ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავის 

ძირით და ზედაპირით 24% A 0%         

64051010 

ფეხსაცმელი დანარჩენი, ნატურალური ან კომპოზიციური 

ტყავის ზედაპირით და რეზინის, პლასმასის, ტყავის ან 

კომპოზიციური ტყავის ძირით 24% A 0%         

64051090 
ფეხსაცმელი დანარჩენი, ნატურალური ან კომპოზიციური 

ტყავის ზედაპირით და დანარჩენი მასალებით 24% A 0%         

64052000 
ფეხსაცმელი, სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი ტექსტილის ზედაპირით 22% A 0%         

64059010 

ფეხსაცმელი, სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი რეზინის, პლასმასის,  ზედაპირით  ტყავის ან 

კომპოზიციური ტყავის ძირით 15% A 0%         

64059090 ფეხსაცმელი, სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან 15% A 0%         



ჩაუთვლელი რეზინის, დანარჩენი მასალის ძირით 

64061000 ფეხსაცმლის ნაწილები, ფეხსაცმლის ზედაპირის ჩათვლით 15% A 0%         

64062010 ძირები და ქუსლები რეზინისაგან  15% A 0%         

64062020 ძირები და ქუსლები პლასტმასისაგან  15% A 0%         

64069010 
ფეხსაცმლის ხის ნაწილები (გარდა ძირების, ქსლების და 

ზედაპირის ნაწილის) 15% A 0%         

64069091 
 არა ხის ნაწარმი ასადები ღაბაშები, ქუსლქვეშა ბალიშები და 

ანალოგიური ნაწარმი 15% A 0%         

64069092 
 არა ხის ნაწარმი გეტრები, გამაშები და ანალოგიური 

ნაწარმი და მათი ნაწილები  15% A 0%         

64069099 
ფეხსსაცმლის არა-ხის ნაწილები (ზადაპირის, ძირის და 

ქუსლის გადრა) 15% A 0%         

65010000 

ქუდების ფორმები, ქუდების ნამზადები და ფეტრის ჩაჩები, 

დაუყალიბებელი, ფარფლების გარეშე; ბრტყელი და 

ცილინდრული ნამზადები (გრძივად ჩაჭრილის ჩათვლით) 

ფეტრისაგანo 22% A 0%         

65020000 

ქუდების ნახევარფაბრიკატები, წნული ან დამზადებული 

სხვადასხვა მასალების ზოლების შეერთებით, 

დაუყალიბებელი, ფარფლების, სარჩულისა და გაწყობის 

გარეშე 20% A 0%         

65040000 

ქუდები და დანარჩენი თავსაბურავები, წნული ან 

დამზადებული სხვადასხვა მასალის ზოლების შეერთებით, 

სარჩულზე ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი  20% A 0%         

65050010 თავსაბურავები (თმის ბადეები) ნებსმიერი მასალისგან 10% A 0%         

65050020 
ქუდები და სხვა თავსაბურავები, ხელით ნაქსოვი 

ტრიკოტაჟის  20% A 0%         

65050091 ჩაჩების ქუდები და დანარჩენი თავსაბურავები  22% A 0%         

65050099 

ქუდები და სხვა თავსაბურავები, მანქანით ან ხელით 

ნაქსოვი ტრიკოტაჟის, მაქმანის ქსოვილის ფეტრისა ან სხვა 

ტექსტილის მასალის, მთელი ნაჭრისაგან (მაგრამ არა 

ზოლებისაგან) დამზადებული  20% A 0%         

65061000 დამცავი თმის ბადეები  10% A 0%         

65069100 ქუდები და სხვა თასაბურავები, რეზინის ან პლასმასის 10% A 0%         

65069910 ქუდები და სხვა თასაბურავები, ტყავის 10% A 0%         

65069920 ქუდები და სხვა თასაბურავები, ბეწვის 10% A 0%         

65069990 
ქუდები და სხვა თასაბურავები, დანარჩენი მასალისგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 24% A 0%         

65070000 
ლენტები, სარჩულები, შალითები,ფუძეები, კარკასები, 

წინაფრები და თასმები თავსაბურავებისათვის 24% A 0%         

66011000 

 ქოლგები და მზისაგან დასაცავი ქოლგები (ქოლგა-

ხელჯოხების, საბაღე ქოლგებისა და ანალოგიური 

ქოლგების ჩათვლით) 14% A 0%         

66019100 
ქოლგები და მზისგან დასაცავი ქოლგები ტელესკოპის 

სამაგრით 10% A 0%         

66019900  ქოლგები და მზისაგან დასაცავი ქოლგები, დანარჩენი 10% A 0%         

66020000 
ხელჯოხები, ხელჯოხ-დასაჯდომები, შოლტები, მათრახები 

ცხენოსნობისათვის და ანალოგიური ნაწარმი  10% A 0%         

66032000 
ქოლგების კარკასები, ღერძიანი (ხელჯოხიანი) კარკასების 

ჩათვლით 14% A 0%         

66039000 
ნაწილები, გასაწყობი დეტალები და საკუთნოები 6601 ან 

6602 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისათვის 14% A 0%         

67010000 

ფრინველის ტყავები და სხვა ნაწილები, დაფარული 

ნაკრტენით ან ბუმბულით, ფრთები, ფრთის ნაწილები, 

ბუმბული და ამ მასალების ნაწარმი  20% A 0%         

67021000 ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები და ხილი და მათი 20% A 0%         



ნაწილები; ნაწარმი პლასმასისგან 

67029010 
ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები და ხილი და მათი 

ნაწილები; ნაწარმი ბუმბულისგან 20% A 0%         

67029020 
ხელოვნური ყვავილები და მსგავსი საქონელი აბრეშუმის 

ნართისა და აბრეშუმის ნარჩენისგან 24% A 0%         

67029030 
ხელოვნური ყვავილები და მსგავსი საქონელი ხელოვნური 

ძაფისგან 24% A 0%         

67029090 

ხელოვნური ყვავილები და მსგავსი საქონელი დანარჩენი 

მასალისგან, სხვა ადგიალს დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 20% A 0%         

67030000 

 ადამიანის თმები, დავარცხნილი, გამეჩხერებული, 

გაუფერულებული ან სხვა ხერხით დამუშავებული; მატყლი 

ან ცხოველების სხვა ბეწვი ან სხვა საფეიქრო მასალები, 

მომზადებული პარიკებისა ან ანალოგიური ნაკეთობების 

საწარმოებლად 20% A 0%         

67041100  პარიკები სინთეზური ტექსტილის მასალებისაგან  25% A 0%         

67041900 

 მისამაგრებელი წვერები, წამწამები და წარბები და 

ანალოგიური ნაწარმი სინთესური ტექსტილის 

მასალებისგან 25% A 0%         

67042000 
 მისამაგრებელი წვერები, წამწამები და წარბები და 

ანალოგიური ნაწარმი ადამიანის თმისგან 15% A 0%         

67049000 

 მისამაგრებელი წვერები, წამწამები და წარბები და 

ანალოგიური ნაწარმი დანარჩენი მასალისგან, სხვა ადგილას 

დაუსახელელებელი ან ჩაუთვლელი 25% A 0%         

68010000 
ძელურა, ბორდიურის ქვები და დასაგები ფილები 

ბუნებრივი ქვისაგან (გარდა ფიქალისა) 12% A 0%         

68021010 

ფილები, კუბურები და ანალოგიური ნაწარმი, რომლის 

უდიდესი წახნაგი შეიძლება ჩაეტიოს 7 სმ-ზე ნაკლები 

გვერდის მქონე კვადრატში; გრანულები, ნაფხვენი და 

ფხვნილი, ხელოვნურად შეღებილი 24% A 0%         

68021090 
ფილები, კუბურები და ანალოგიური ნაწარმი, ნაფხვენი და 

ფხვნილი, ხელოვნურად შეღებილი 20% A 0%         

68022110 

დანარჩენი ქვები ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის და მათი 

ნაწარმი, მარმარილოს, თლილი ან დახერხილი, ბრტყელი ან 

სწორი ზედაპირით  10% A 0%         

68022120 

 დანარჩენი ქვები ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის 

ტრავერტინი თლილი ან დახერხილი, ბრტყელი ან სწორი 

ზედაპირით  24% A 0%         

68022190 

 დანარჩენი ქვები ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის 

ტრავერტინი  და ალებასტრი თლილი ან დახერხილი, 

ბრტყელი ან სწორი ზედაპირით 24% A 0%         

68022300 

 დანარჩენი ქვები ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის 

გრანიტის თლილი ან დახერხილი, ბრტყელი ან სწორი 

ზედაპირით 10% A 0%         

68022910 
დანარჩენი ქვები კარბონატული, თლილი ან დახერხილი, 

ბრტყელი ან სწორი ზედაპირით  24% A 0%         

68022990 

დანარჩენი ქვები ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის და მათი 

ნაწარმი, თლილი ან დახერხილი, ბრტყელი ან სწორი 

ზედაპირით  15% A 0%         

68029110 მარმარილო, ტრავერტინი და ალებასტრის ნაწარმი  24% A 0%         

68029190 

დამუშავებული სამშენებლო ქვები ტრავერტინი და 

ალებასტრის ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 10% A 0%         

68029210 კარბონატული ქვის (ფიქალი) ნაწარმი  24% A 0%         

68029290 დამუშავებული სამშენებლო ქვები, სხვა ადგილას 10% A 0%         



დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი კარბონატული ქვის  

68029311 საფლავის ქვა ბუნებრივი გრანიტის  24% A 0%         

68029319 გრანიტის მასალები 24% A 0%         

68029390 
დამუშავებული სამშენებლო ქვები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი გრანიტის  10% A 0%         

68029910 
დანარჩენი ქვის მასალები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაუთვლელი  24% A 0%         

68029990 
დამუშავებელი სამშენებლო ქვები და მასალები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  24% A 0%         

68030010 ფიქალი დამუშავებული და  ფიქალის ნაწარმი 20% A 0%         

68030090 
ფიქალი დამუშავებული და ფიქალისა ან 

აგლომერირებული ფიქალის ნაწარმი 20% A 0%         

68041000 

დოლაბები, სალესი ქვები, სახეხი რგოლები და 

ანალოგიური უკარკასო ნაწარმი, განკუთვნილი სახეხად, 

სალესად, საპრიალებლად 8% A 0%         

68042100 
 დოლაბები და ანალოგიური ნაწარმი აგლომერირებული 

სინთეზური ან ბუნებრივი ალმასებისაგან  8% A 0%         

68042210 
დანარჩენი აგლომერირებული აბრაზივებისა ან 

კერამიკისაგან  8% A 0%         

68042290 
დილაბები და სხვა მასალები აგლომერირებული 

აბრაზივებისა ან კერამიკისაგან  8% A 0%         

68042310 სალესი ქვები ბუნებრივი ქვის ნაწარმი 8% A 0%         

68042390 
დოლაბები და სალესი ქვები, დანარჩენი ბუნერივი ქვის 

ნაწარმი 8% A 0%         

68043010 ნავთობის ქვა 8% A 0%         

68043090 დანარჩენი ხელით სალესი ან საპრიალებელი ქვები 8% A 0%         

68051000 
ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან 

მარცვალი დაუმუშავებელ ქსოვილის ფუძეზე 8% A 0%         

68052000 
ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან 

მარცვალი  ქაღალდის, მუყაოს ფუძეზე 8% A 0%         

68053000 
ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან 

მარცვალი  დანარჩენი მასალების ფუძეზე 8% A 0%         

68061010 
წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და 

ანალოგიური მინერალური ბამბები  11% A 0%         

68061090 

 წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და 

ანალოგიური მინერალური ბამბები (მათი ნარევების 

ჩათვლით), დაყრით, ფურცლებში ან რულონებში 11% A 0%         

68062000 

განშრევებული ვერმიკულიტი, აფუებული თიხები, 

აქაფებული წიდა და დანარჩენი აფუებული მინერალური 

პროდუქტები (მათი ნარევების ჩათვლით)  11% A 0%         

68069000 

გერათსაიზოლაციო ან ბგერათშთამნქმელი მინერალური 

მასალების ნარევები და ნაწარმი, გარდა 6811 ან 6812 

სასაქონლო პოზიციების ან 69 ჯგუფის ნაწარმისა 10% A 0%         

68071000 
ნაწარმი ასფალტისა ან ანალოგიური მასალებისაგან 

რულონებში 12% A 0%         

68079000 
ნაწარმი ასფალტისა ან ანალოგიური მასალებისაგან, 

დანარჩენი 12% A 0%         

68080000 

პანელები, ფილები, ბლოკები და ანალოგიური ნაწარმი 

ცემენტით, თაბაშირით ან სხვა მინერალური შემკვრელი 

ნივთიერებებით აგლომერირებული მცენარეული 

ბოჭკოებისაგან 11% A 0%         

68091100 
ფილები, ფურცლები, პანელები და ანალოგიური ნაწარმი, 

ორნამენტის გარეშე  28% A 0%         

68091900 
ფილები, ფურცლები, პანელები და ანალოგიური ნაწარმი, 

ორნამენტის გარეშე, დანარჩენი ნაწარმი  25% A 0%         



68099000 
თაბაშირის, ან თაბაშირის შემადგენლობის ნაწარმი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 25% A 0%         

68101100 
სამშენებლო ბლოკები და აგური, ცემენტის, ბეტონისა ან 

ხელოვნური ქვის ნაწარმი  11% A 0%         

68101910 
ფილა, მათ შორის ტროტუარის, დანარჩენი ხელოვნური 

ქვის ნაწარმი 11% A 0%         

68101990 
ფილა, მათ შორის ტროტუარის, დანარჩენი 

ხელოვნურიცემენტის/ბეტონის ნაწარმი 11% A 0%         

68109110 

ცემენტის, ბეტონის, დაარმატურებული ან 

დაუარმატურებელი მილები, მილაკები, წნელები, 

ფირფიტები 11% A 0%         

68109190 
დანარჩენი ასაწყობი კომპონენტები სამშენებლო ან 

სახოვრებელი 11% A 0%         

68109910 რკინიგზის შპალები ბეტონის 8% A 0%         

68109990 
საქონელი ცემენტის, ბეტონის ან ხელოვნური ქვის, 

დანარჩენი 11% A 0%         

68114010 
გოფრირებული ფურცლები, პანელები, ფილები,ნაწარმი 

აზბესტცემენტის მასალებისაგან  5% A 0%         

68114020 
ფურცლები, პანელები, ფილები, დანარჩენი, და 

ანალოგიური ნაწარმი აზბესტცემენტის მასალებისაგან  11% A 0%         

68114030 
მილები, მილაკები, წნელები აზბესტცემენტის 

მასალებისაგან  8% A 0%         

68114090 დანარჩენი აზბესტცემენტის მასალებისაგან  8% A 0%         

68118100 
გოფრირებული ფურცლები აზბესტცემენტის შმცველობის 

გარეშე  5% A 0%         

68118200 

ფურცლები, პანელები, ფილები, დანარჩენი, და 

ანალოგიური ნაწარმი აზბესტცემენტის შემცველობის 

გარეშე 11% A 0%         

68118910 
მილები, მილაკები, წნელები აზბესტცემენტის შემცველობის 

გარეშე 8% A 0%         

68118990 დანარჩენი აზბესტცემენტის შემცველობის გარეშე  8% A 0%         

68128000 კროკიდოლიტი და მათი ნარევები  11% A 0%         

68129100 
ტანსაცმელი, ტანსაცმლის საკუთნოები, ფეხსაცმელი და 

თავსაბურავები კროკიდოლიტისაგან 11% A 0%         

68129200 
ქაღალდი, სქელი მუყაო და ქეჩა, ან ფეტრი კროკიდოლიტის 

და მისი ნარევებისაგან 11% A 0%         

68129300 
შემამჭიდროებელი მასალა წნეხილი აზბესტის ბოჭკოსაგან, 

ფურცლებად ან რულონებად და ტასაცმელი 11% A 0%         

68129900 დანარჩენი აზბესტის  და მისი ნარებისგან  10% A 0%         

68132010 
ფრიქციული მასალები და მათი ნაწარმი აზბესტის 

შემცველი 10% A 0%         

68132090 შეჭიდულობის მასალები და მსგავსი აზბესტის შემცველი  12% A 0%         

68138100 
 სამუხრუჭე ხუნდების ზესადებები აზბესტის შემცველობის 

გარეშე 10% A 0%         

68138900 
შეჭიდულობის მასალები და მსგავსი აზბესტის 

შემადგენლობის გარეშე 12% A 0%         

68141000 
ფირფიტები, ფურცლები და ლენტები, აგლომერირებული 

ან რეგენერირებული ქარსისაგან, ფუძეზე ან მის გარეშე  11% A 0%         

68149000 

მეორადი ფირფიტები, ფურცლები და ლენტები, 

აგლომერირებული ან რეგენერირებული ქარსისაგან, 

ფუძეზე ან მის გარეშე  11% A 0%         

68151000 
გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, 

ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი 15% A 0%         

68152000 ტორფის ნაწარმი 15% A 0%         

68159100 მაგნეზიტის, დოლომიტის ან ქრომიტის შემცველი  15% A 0%         



68159920 ნახშირბადიანი ბოჭკოები  18% A 0%         

68159931 ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 18% A 0%         

68159932 Carbon fibre prepreg 18% A 0%         

68159939 
ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი, სხვა ადგილას 

დაუსახელეელი ან ჩაუთვლელი 18% A 0%         

68159940 ბაზალტის ბოჭკოები და მათი ნაწარმი  18% A 0%         

68159990 
დანარჩენი ქვის ნაწარმი გარდა მინერალურისა, სხვა 

ადგილას დაუსახელეელი ან ჩაუთვლელი 18% A 0%         

69010000 

აგური, ბლოკები, ფილები და სხვა კერამიკული ნაწარმი 

კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისაგან ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი 

ქანებისაგან  8% A 0%         

69021000 

Mg, Ca ან Cr ელემენტების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი 

ცალცალკე ან ერთად აღებული, MgO, CaO ან Cr2O3 -ზე 

გადაანგარიშებით 8% A 0%         

69022000 
თიხამიწის (Al2O3), კაჟმიწისა (SiO2) ან ამ პროდუქტების 

ნარევების ან ნაერთების შემცველობით 50 მას.%-ზე მეტი  8% A 0%         

69029000 
ცეცხლგამძლე აგური და დანარჩენი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 8% A 0%         

69031000 

ცეცხლგამძლე გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან 

ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე 

მეტი 8% A 0%         

69032000 
თიხამიწის (Al2O3) ან თიხამიწის და კაჟმიწის (SiO2) 

ნარევებისა ან შენაერთების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი  8% A 0%         

69039000 
ცეცხლგამძლე კერამიკის ნაკეთობები, სხვა ადგიალს 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი  8% A 0%         

69041000  აგური სამშენებლო 15% A 0%         

69049000 
აგური სამშენებლო, იატაკის ბლოკები, ფილები, მზიდი ან 

მოსაპირკეთებელი, და კერამიკის ანალოგიური ნაწარმი 25% A 0%         

69051000 გადასახური კრამიტი, კერამიკული ფილები 25% A 0%         

69059000 

 საკვამლე მილის ქოლგები, კვამლსადენების ნაწილები, 

არქიტექტურული მოსართავები და კერამიკის სამშენებლო 

დეტალები დანარჩენი  25% A 0%         

69060000 
კერამიკული მილები, საიზოლაციო მილსადენები, 

წყალსარინები და მილების ფიტინგები 15% A 0%         

69071000 

ფილები, კუბურები და ანალოგიური ნაწარმი მართკუთხა ან 

სხვა ფორმის, რომელთა უდიდესი წახნაგი შეიძლება 

ჩაეტიოს 7 სმ-ზე ნაკლები გვერდის მქონე კვადრატში 25% A 0%         

69079000 ქაშანური ან ნატიფი კერამიკა  12% A 0%         

69081000 

ფილები, კუბურები და ანალოგიური ნაწარმი მართკუთხა ან 

სხვა ფორმის, რომელთა უდიდესი წახნაგი შეიძლება 

ჩაეტიოს 7 სმ-ზე ნაკლები გვერდის მქონე კვადრატში  12% A 0%         

69089000 
ფილები, კუბურები კერამიკული მოჭიქურებული და 

დანარჩენი 12% A 0%         

69091100 
კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა 

ტექნიკური მიზნებისათვის 8% A 0%         

69091200 
კერამიკული ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის 

ეკვივალენტის მქონე  8% A 0%         

69091900 
კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა 

ტექნიკური მიზნებისათვის  8% A 0%         

69099000 
კერამიკული ღარები, როფები და ანალოგიური 

რეზერვუარები, გამოსაყენებელი სოფლის მეურნეობაში  21% A 0%         

69101000 

ბაკნები, პირსაბნები, ბაკნების კონსოლები, აბაზანები, 

ბიდეები, უნიტაზები, წყალჩასაშვები ავზაკები, პისუარები 

და ანალოგიური სანიტარულ-ტექნიკური კერამიკის 

ნაწარმი 10% A 0%         



69109000 

ბაკნები, პირსაბნები, ბაკნების კონსოლები, აბაზანები, 

ბიდეები, უნიტაზები, წყალჩასაშვები ავზაკები, პისუარები 

და ანალოგიური სანიტარულ-ტექნიკური დანარჩენი 10% A 0%         

69111011 ფაიფური 12% A 0%         

69111019 ჭურჭელი სასადილო ფაიფურის 12% A 0%         

69111021 დანები 15% A 0%         

69111029 ჭურჭელი სამზარეულოს, ფაიფურის  15% A 0%         

69119000 დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის ფაიფურის ნაწარმი  25% A 0%         

69120010 ჭურჭელი სასადილო კერამიკული  15% A 0%         

69120090 

სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის 

კერამიკის ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 15% A 0%         

69131000 
სტატუეტები და დანარჩენი დეკორატიული ნაწარმი 

ფაიფურის 15% A 0%         

69139000 
სტატუეტები და დანარჩენი დეკორატიული ნაწარმი 

ფაიუფურის და დანარჩენი 15% A 0%         

69141000 
დანარჩენი ფაიფურის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 25% A 0%         

69149000 
დანარჩენი კერამიკის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 10% A 0%         

70010000 
მინის ნალეწი, ჯართი და მინის დანარჩენი ნარჩენები; მინა 

ბლოკებად  12% A 0%         

70021000 

მინა სფეროების (7018 სასაქონლო პოზიციის 

მიკროსფეროების გარდა), წნელებისა ან მილაკების 

ფორმით, დაუმუშავებელი 12% A 0%         

70022010  მინა სფეროები ოპტიკური მინისაგან  6% A 0%         

70022090 დანარშენი მინის წნელები 12% A 0%         

70023110 
მინა სფეროები მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი 

კაჟმიწებისაგან ოპტიკური ბოჭკოსთვის 5% A 0%         

70023190 
მინა სფეროები მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი 

კაჟმიწებისაგან ან კვარცის მინა, დანარჩენი 14% A 0%         

70023200 

დანარჩენი მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების 

კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე, 00C-დან 3000C-

მდე ტემპერატურის ინტერვალში  12% A 0%         

70023900 
მინის მილები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი  12% A 0%         

70031200 

მინა სხმული და ნაგლინი, ფურცლოვანი ან 

დაპროფილებული, შთამნთქმელი, ამრეკლი ან არაამრეკლი 

შეღებილი მასით (მოცულობაში ტონირებული), 

დაყუჩებული, ზედნადები ან შთამნთქმელი, ამრეკლი ან 

არაამრეკლი შრის მქონე  15% A 0%         

70031900 ფურცლოვანი მინა არაამრეკლი შრის მქონე 18% A 0%         

70032000 ფურცლოვანი მინა ამრეკლი 15% A 0%         

70033000  მინის პროფილები 15% A 0%         

70042000 

მინა, შეღებილი მასით (მოცულობაში ტონირებული), 

დაყუჩებული, ზედნადები ან შთამნთქმელი, ამრეკლი ან 

არაამრეკლი შრის მქონე  18% A 0%         

70049000 მინა შეღებილი ფურცლოვანი 18% A 0%         

70051000 
მინა დაუარმატურებელი, შთამნთქმელი, ამრეკლი ან 

არაამრეკლი შრის მქონე  15% A 0%         

70052100 
შეღებილი მთელი მასით (მოცულობაში ტონირებული), 

დაყუჩებული, ზედნადები ან მხოლოდ გახეხილი: 15% A 0%         

70052900 
მინა თერმულად გაპრიალებული ფურცლოვანი,  

არაამრეკლი  15% A 0%         

70053000 მინა თერმულად გაპრიალებული ფურცლოვანი,  ამრეკლი 18% A 0%         



70060000 

მინა 7003, 7004 ან 7005 სასაქონლო პოზიციებისა, ნაღუნი, 

წახნაგოვანი, გრავირებული, დაბურღილი, 

მომინანქრებული ან სხვა წესით დამუშავებული, მაგრამ 

ჩარჩოში ჩაუსმელი ან სხვა მასალებთან არაკომბინირებული  15% A 0%         

70071110 

მომინანქრებული უსაფრთხო მინა მიწისზედა, საჰაერო და 

წყლის ტრანსპორტის საშუალებებში ან რაკეტულ-

კოსმოსურ სისტემებში  2% A 0%         

70071190 
მომინანქრებული უსაფრთხო მინა მიწისზედა 

ტრანსპორტის  10% A 0%         

70071900 
დანარჩენი მომინანქრებული უსაფრთხო მინა, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 14% A 0%         

70072110 

მრავალშრიანი უსაფრთხო მინა საჰაერო და წყლის 

ტრანსპორტის საშუალებებში ან რაკეტულ-კოსმოსურ 

სისტემებში  2% A 0%         

70072190 მრავალშრიანი უსაფრთხო მინა მიწისზედა ტრანსპორტის 20% A 0%         

70072900 დანარჩენი მრავალშრიანი უსაფრთხო მინა  14% A 0%         

70080010 მრავალშრიანი საიზოლაციო ნაწარმი მინისაგან 14% A 0%         

70080090 

დანარჩენი მინის ორი ფურცლისაგან შემდგარი, 

პერიმეტრზე ჰერმეტულად შეერთებული და 

ერთმანეთისაგან ჰაერის, სხვა აირების შრით ან 

ვაკუუმირებული შუალედით გამოყოფილი O 14% A 0%         

70091000 უკანა ხედვის სარკეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის  10% A 0%         

70099100 მინის სარკეები,  ჩარჩოების გარეშე 21% A 0%         

70099200 მინის სარკეები, ჩარჩოებში  12% A 0%         

70101000 მინის ამპულები ტრანსპორტირებისა ან შეფუთვისათვის 14% A 0%         

70102000 
მინის საცობები, ხუფები და დანარჩენი ანალოგიური 

ნაწარმი  14% A 0%         

70109010 
 ბოთლები, ფლაკონები, დოქები, ქოთნები, ქილები > 1 

ლიტრი ტევადობის 14% A 0%         

70109020 
 ბოთლები, ფლაკონები, დოქები, ქოთნები, ქილები >0.33 

ლიტრი, მაგრამ ≤1 ლიტრი ტევადობის 14% A 0%         

70109030 
 ბოთლები, ფლაკონები, დოქები, ქოთნები, ქილები  >0.15 

ლიტრი მაგრამ ≤0.33 ლიტრის ტევადობის 14% A 0%         

70109090 
 ბოთლები, ფლაკონები, დოქები, ქოთნები, ქილები ≤0.15 

ლიტრი ტევადობის 14% A 0%         

70111000 

მინის ბალონები (კოლბებისა და მილაკების ჩათვლით), ღია, 

მათი მინის ნაწილები, ფიტინგების გარეშე, ელექტრული 

ნათურების, ელექტრონულ-სხივური მილაკებისა ან 

ანალოგიური ნაწარმისათვის  21% A 0%         

70112010 მინის ბალონები  ელექტრონულ-სხივური მილაკებისათვის  10% A 0%         

70112090 
მინის დამცავი საცობები, საცობები, ხუფები და მინის 

დანარჩენი ანალოგიური ნაწარმი  10% A 0%         

70119010 
მინის ბალონები ელექტრონულ-სხივური მილაკებისათვის 

გარდა 70112000 8% A 0%         

70119090 
მინის ბალონები (კოლბებისა და მილაკების ჩათვლით), 

დანარჩენი 21% A 0%         

70131000 მინის სამზარეულო და სასადილო ჭურჭელი მინაკერამიკა 25% A 0%         

70132200 სასმისები, ბოკალის ტიპის, ტყვიის ბროლის 25% A 0%         

70132800 
სასმისები, ბოკალის ტიპის, ბროლის მინაკერამიკის ან 

ტყვიის ბროლის გარდა 8% A 0%         

70133300 დარანრჩენი სასმისები, ბროლის, მინაკერამიკის გარდა 25% A 0%         

70133700 დანარჩენი სასმისები მინაკერამიკის და ბროლის გარდა 8% A 0%         

70134100 
მინის ნაწარმი სახლის მოწყობისა ან ანალოგიური 

მიზნებისათვის, დანარჩენი ტყვიის ბროლისაგან 25% A 0%         

70134200 სასადილო ან სამზარეულო ჭურჭელი, ხაზოვანი 10% A 0%         



გაფართოების მცირე კოეფიციენტით   

70134900 დანარჩენი სასადილო ან სამზარეულო ჭურჭელი, 10% A 0%         

70139100 
მინის სამზარეულო და სასადილო ჭურჭელი ბროლის (7010 

ან 7018 სასაქონლი პოზიციის ნაწარმის გარდა)  10% A 0%         

70139900 
მინის  ჭურჭელი დანარჩენი (7010 ან 7018 სასაქონლი 

პოზიციის ნაწარმის გარდა)  10% A 0%         

70140010 

მინის ნაწარმი სასიგნალო მოწყობილობებისათვის და 

ოპტიკური ელემენტები მინისაგანოპტიკური დამუშავების 

გარეშე 10% A 0%         

70140090 

მინის ნაწარმი სასიგნალო მოწყობილობებისათვის (7015 

სასაქონლო პოზიციაში ჩართულების გარდა) ოპტიკური 

დამუშავების გარეშე 18% A 0%         

70151010 
მხედველობის მაკორექტირებელი ან არამაკორექტირებელი 

სათვალეების მინები ოპტიკური დამუშავების გარეშე 21% A 0%         

70151090 

დანარჩენი მხედველობის მაკორექტირებელი ან 

არამაკორექტირებელი სათვალეების მინები ოპტიკური 

დამუშავების გარეშე 18% A 0%         

70159010 
კედლის საათის და მაჯის საათის ჩაზნექილი მინები, 

ოპტიკური დამუსავების გარეშე 18% A 0%         

70159020 
მინები მხედველობის არამაკორექტირებელი სათვალეების 

მინები, ოპტიკურად დაუმუშავებელი 18% A 0%         

70159090 
დანარჩენი მინები მოღუნული, ჩაზნექილი ღრმულით ან 

მსგავსი მინები, ოპტიკურად დაუმუშავებელი 12% A 0%         

70161000 

მინის კუბურები და მინის დანარჩენი მცირე ზომის 

ფორმები, ფუძეზე ან ფუძის გარეშე, მოზაიკისა სამუშაოების 

ან ანალოგიური დეკორატიული საშუალებისათვის 22% A 0%         

70169010 ვიტრაჟები და ანალოგიური ნაწარმი 24% A 0%         

70169090 
მინის მოსაკირწყლი ბლოკები, ფილები, მშენებლობისთვის, 

დანარჩენი   18% A 0%         

70171000 

მინის ჭურჭელი ლაბორატორიული, ჰიგიენური ან 

ფარმაცევტული მიზნებისათვის, გრადუირებული და 

არაგრადუირებული, დაკალიბრებული და 

დაუკალიბრებელი, დანარჩენი 0% A 0%         

70172000 

დანარჩენი მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების 

კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-საKK-ზე 0°C-დან 300°C-

მდე ტემპერატურის ინტერვალში  8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

70179000 
მინის ჭურჭელი ლაბორატორიული, ჰიგიენური ან 

ფარმაცევტული მიზნებისათვის, დანარჩენი 8% A 0%         

70181000 

მძივის მარცვლები მინისა, ნაწარმი მარგალიტის, ძვირფასი 

და ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაციით, და მინის 

ანალოგიური მცირე ზომის ფორმები  10% A 0%         

70182000 მინის მიკროსფეროები დიამეტრით არა უმეტეს 1 მმ-ისა 20% A 0%         

70189000 
სტატუეტები და დანარჩენი დეკორატიული ნაწარმი 

მინისაგან, სარჩილი ლამპით დამუშავებული 20% A 0%         

70191100 
შტაპელირებული მინა ბოჭკო სიგრძით არა უმეტეს 50 მმ-

ისა 12% A 0%         

70191200 მინის ფთილა 12% A 0%         

70191900 ტილოები, საგებები, დანარჩენი უქსოვადი მასალები მინის 10% A 0%         

70193100 საგებები მინის ბოჭკოსგან 5% A 0%         

70193200 თხელი ქსოვილები (ვუალები) მინის ბოჭკოსგან 14% A 0%         

70193910 ლეიბები 11% A 0%         

70193990 
საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი 

მასალები მინის ბოჭკოსგან 11% A 0%         

70194000 ქსოვილი ფთილისაგან   12% A 0%         

70195100 დანარჩენი ქსოვილი ფთილისაგან  სიგანით არა უმეტეს 30 12% A 0%         



სმ-ისა 

70195200 

დანარჩენი ბოჭკოვანი მინის ქსოვილი (ნაქსოვი) სიგანით 30 

სმ-ზე მეტი,  250გ/მ2 -ზე ნაკლები, ცალფა ძაფის ხაზოვანი 

სიმკვრივით არა უმეტეს 136 ტექსისა   12% A 0%         

70195900 
ბოჭკოვანი მინის ქსოვილი (ნაქსოვი) სხვაგან 

დაუსახელებელი 12% A 0%         

70199010 მინის ნართი და მისი ნაწარმი 7% A 0%         

70199021 
განსაზღვრული მეთოდით დამუშავებული ბოჭკოვანი 

მინის ქსოვილი, წონით 250გ/მ2 -ზე ნაკლები 7% A 0%         

70199029 
დანარჩენი განსაზღვრული მეთოდით დამუშავებული 

ბოჭკოვანი მინის ქსოვილი  7% A 0%         

70199090 
ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი, 

სხვაგან დაუსახელებელი 7% A 0%         

70200011 ტექნიკური მიზნებისთვის გამტარი მინა  11% A 0%         

70200012 
ტექნიკური მიზნებისთვის შუშის ქოლგები 

იზოლაციისთვის  11% A 0%         

70200013 
ტექნიკური მიზნებისთვის დანარჩენი მინის ნაწარმი, 

მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან   11% A 0%         

70200019 ტექნიკური მიზნებისთვის დანარჩენი მინის ნაწარმი 11% A 0%         

70200091 
შუშის კოლბები თერმოსებისათვის ან დანარჩენი 

ვაკუუმური ჭურჭლისათვის  21% A 0%         

70200099 არატექნიკური მიზნებისთვის დანარჩენი მინის ნაწარმი 15% A 0%         

71011011 შავი მარგალიტი, ბუნებრივი, დაუხარისხებელი  21% A 0%         

71011019 დანარჩენი მარგალიტი, ბუნებრივი, დაუხარისხებელი  21% A 0%         

71011091 შავი მარგალიტი, ბუნებრივი 21% A 0%         

71011099 დანარჩენი მარგალიტი, ბუნებრივი 21% A 0%         

71012110 
დაუხარისხებელი, დაუმუშავებელი კულტივირებული 

მარგალიტი  21% A 0%         

71012190 
დახარისხებელი, დაუმუშავებელი კულტივირებული 

მარგალიტი   21% A 0%         

71012210 
დაუხარისხებელი, დამუშავებული კულტივირებული 

მარგალიტი   21% A 0%         

71012290 
დახარისხებელი, დამუშავებული კულტივირებული 

მარგალიტი   21% A 0%         

71021000 
დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, დაუხარისხებელი 

ალმასი 3% A 0%         

71022100 
დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, დამტვრეული 

ან უხეშად დამუშავებული ინდუსტრიული ალმასი  0% A 0%         

71022900 
ინდუსტრიული ალმასი სხვაგან დაუსახელებელი ბუდეში 

ჩასმულისა და დამაგრებელის გარდა; 0% A 0%         

71023100 
დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, დამტვრეული 

ან უხეშად დამუშავებული არა ინდუსტრიული ალმასი  3% A 0%         

71023900 არა ინდუსტრიული ალმასი სხვაგან დაუსახელებელი B5077 8% A 0%         

71031000 

ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები (ალმასის გარდა) 

დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, დამტვრეული 

ან უხეშად დამუშავებული 3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 

71039100 

ლალები, საფირონები და ზურმუხტები უფრო 

დამუშავებული ვიდრე უბრალოდ დახერხილი, ან უხეშად 

დამუშავებული 8% A 0%         

71039910 
Jadeites, უფრო დამუშავებული ვიდრე უბრალოდ 

დახერხილი, ან უხეშად დამუშავებული 8% A 0%         

71039920 
სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები სხვაგან 

დაუსახელებელი უფრო დამუშავებული  8% A 0%         

71039930 
სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები სხვაგან 

დაუსახელებელი უფრო დამუშავებული  8% A 0%         



71039940 
სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები სხვაგან 

დაუსახელებელი უფრო დამუშავებული  8% A 0%         

71039990 
სხვა ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვები სხვაგან 

დაუსახელებელი უფრო დამუშავებული  8% A 0%         

71041000 
პიეზოელექტრული კვარცი დამუშავებული ან 

დაუმუშავებელი, დახარისხებული ან დაუხარისხებელი  6% A 0%         

71042010 ალმასები დაუმუშავებელი ან დახარისებული 0% A 0%         

71042090 

სინთეტიკური ან აღდგენილი ძვირფასი ან ნახევრად 

ძვირფასი ქვები დაუმუშავებელი ან უბრალოდ 

დახერხილი/უხეშად დამუშავებული  0% A 0%         

71049011 ალმასები უფრო დამუშავებული ტექნიკური მიზნებისთვის  6% A 0%         

71049012 საფირონები ტექნიკური მიზნებისთვის  6% A 0%         

71049019 

სინთეტიკური ან აღდგენილი ძვირფასი ან ნახევრად 

ძვირფასი ქვები  უფრო დამუშავებული ტექნიკური 

მიზნებისთვის  6% A 0%         

71049091 
ალმასები უფრო დამუშავებული არატექნიკური 

მიზნებისთვის  8% A 0%         

71049099 

სინთეტიკური ან აღდგენილი ძვირფასი ან ნახევრად 

ძვირფასი ქვები  უფრო დამუშავებული არატექნიკური 

მიზნებისთვის  8% A 0%         

71051010 ბუნებრივი ალმასების ნაფხვენი ან ფხვნილი  0% A 0%         

71051020 სინთეტიკური ალმასების ნაფხვენი და ფხვნილი 0% A 0%         

71059000 
ნაფხვენი და ფხვნილი ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი 

ქვებისაგან სხვაგან დაუსახელებელი  0% A 0%         

71061011 
ვერცხლის ფხვნილი, არაქერცლი საშუალოდ 3 მიკრონზე 

ნაკლები დიამეტრის  0% A 0%         

71061019 
ვერცხლის ფხვნილი, არაქერცლი საშუალოდ არანაკლებ 3 

მიკრონის დიამეტრის  0% A 0%         

71061021 
ვერცხლის ფხვნილი, ქერცლი საშუალოდ 10 მიკრონზე 

ნაკლები დიამეტრის  0% A 0%         

71061029 ვერცხლის ფხვნილი დანარჩენი  0% A 0%         

71069110 
ვერცხლი დაუმუშავებელი სახით, ვერცხლის შემცველობით 

არანაკლებ 99,99 %  0% A 0%         

71069190 ვერცხლი დანარჩენი დაუმუშავებელი სახით   0% A 0%         

71069210 
ნახევრად დამუშავებული ვერცხლი ვერცხლის 

შემცველობით არანაკლებ 99,99 %  0% A 0%         

71069290 სხვა ნახევრადდამუშავებული ვერცხლი  0% A 0%         

71070000 
ლითონები არაძვირფასი, ვერცხლით მიტკეცილი, 

ნახევრადდამუშავებული 11% A 0%         

71081100 
ოქრო ფხვნილის სახით მონეტების მოჭრისათვის 

გამოუყენებელი 0% A 0%         

71081200 
ოქრო დაუმუშავებელი ფორმებით მონეტების მოჭრისათვის 

გამოუყენებელი  0% A 0%         

71081300 
ოქრო სხვა ნახევრადდამუშავებული ფორმებით მონეტების 

მოჭრისათვის გამოუყენებელი  0% A 0%         

71082000 მონეტების მოსაჭრელად გამოსაყენებელი ოქრო 0% A 0%         

71090000 
ლითონები არაძვირფასი ან ვერცხლი, ოქროთი მიტკეცილი, 

ნახევრადდამუშავებული  11% A 0%         

71101100 პლატინა დაუმუშავებელი ფორმებით ან ფხვნილის სახით  0% A 0%         

71101910 პლატინა ფირფიტები და ფურცლები  0% A 0%         

71101990 
პლატინა ნახევრადდამუშავებული ფორმებით გარდა 

ფირფიტებისა და ფურცლებისა  3% A 0%         

71102100 პლატინა დაუმუშავებელი ფორმებით ან ფხვნილის სახით  0% A 0%         

71102910 პალადიუმი ფირფიტები და ფურცლები  0% A 0%         

71102990 პალადიუმი ნახევრადდამუშავებული ფორმებით გარდა 3% A 0%         



ფირფიტებისა და ფურცლებისა 

71103100 როდიუმი დაუმუშავებელი ფორმებით ან ფხვნილის სახით  0% A 0%         

71103910 როდიუმი ფირფიტები და ფურცლები 0% A 0%         

71103990 
როდიუმი ნახევრადდამუშავებული ფორმებით გარდა 

ფირფიტებისა და ფურცლებისა 3% A 0%         

71104100 
ირიდიუმი, ოსმიუმი და რუთენიუმი დაუმუშავებელი 

ფორმებით ან ფხვნილის სახით  0% A 0%         

71104910 
ირიდიუმი, ოსმიუმი და რუთენიუმის ფირფიტები და 

ფურცლები 0% A 0%         

71104990 

ირიდიუმი, ოსმიუმი და რუთენიუმი სხვა 

ნახევრადდამუშავებული ფორმებით სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 3% A 0%         

71110000 
ლითონები არაძვირფასი, ვერცხლი ან ოქრო, მიტკეცილი 

პლატინით, ნახევრადდამუშავებული  3% A 0%         

71123010 
ვერცხლის ნაცარი მაგრამ სხვა ძვირფასი ლითონების 

შემცველი ნარჩენების გამოკლებით 8% A 0%         

71123090 
ნაცარი, ძვირფასი ლითონისა ან მისი ნაერთების შემცველი  

დანარჩენი 6% A 0%         

71129110 
დანარჩენი ნარჩენი/ჯართი ოქროს ან მისი ნაერთების 

შემცველი ოქროს აღსადგენი   0% A 0%         

71129120 
ნარჩენი/ჯართი ოქროს ან მისი ნაერთების შემცველი სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

71129210 
ნარჩენი/ჯართი პლატინიუმის მაგრამ სხვა ძვირფასი 

ლითონების შემცველი ნარჩენების გამოკლებით 0% A 0%         

71129220 
დანარჩენი ნარჩენი/ჯართი პლატინის ან მისი ნაერთების 

შემცველი პლატინის აღსადგენი     6% A 0%         

71129910 ნარჩენი/ჯართი ვერცხლის ან მისი ნაერთების შემცველი  8% A 0%         

71129920 ნარჩენი/ჯართი სხვა ძვირფასი ლითონის  6% A 0%         

71129990 
ნარჩენი/ჯართი ძვირფასი ლითონის ან არაძვირფასი 

ლითონი ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი  0% A 0%         

71131110 
საიუვილერო ნაკეთობები და ვერცხლის ნაწილები ბუდეში 

ჩასმული ან დამაგრებული ალმასით  20% A 0%         

71131190 
საიუვილერო ნაკეთობები და ვერცხლის ნაწილები სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 20% A 0%         

71131911 
საიუვილერო ნაკეთობები და ოქროს ნაწილები ბუდეში 

ჩასმული ალმასით   20% A 0%         

71131919 
საიუვილერო ნაკეთობები და ოქროს ნაწილები სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  20% A 0%         

71131921 
საიუვილერო ნაკეთობები და პლატინის ნაწილები ბუდეში 

ჩასმული ალმასით    35% A 0%         

71131929 
საიუვილერო ნაკეთობები და პლატინის ნაწილები სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  35% A 0%         

71131991 
საიუვილერო ნაკეთობები და ძვირფასი ლითონის ნაწილები 

ბუდეში ჩასმული ალმასით     35% A 0%         

71131999 
საიუვილერო ნაკეთობები და ძვირფასი ლითონის ნაწილები 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი  35% A 0%         

71132010 

საიუვილერო ნაკეთობები და არაძვირფასი ლითონის 

ნაწილები ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი ბუდეში 

ჩასმული ალმასით  35% A 0%         

71132090 

საიუვილერო ნაკეთობები და არაძვირფასი ლითონის 

ნაწილები ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი   35% A 0%         

71141100 
ვერცხლზე მომუშავე ოსტატების ნაკეთობები და მათი 

ნაწილები  35% A 0%         

71141900 ოქროზე ან სხვა ძვირფას ლითონზე მომუშავე ოსტატების 35% A 0%         



ნაკეთობები და მათი ნაწილები   

71142000 

ოქროზე ან ვერცხლზე ძვირფასი ლითონით მიტკეცილ 

არაძვირფას ლითონზე მომუშავე ოსტატების ნაკეთობები და 

მათი ნაწილები    35% A 0%         

71151000 
კატალიზატორები პლატინის მავთულის ბადისა ან 

პლატინის ცხაურის ფორმით  3% A 0%         

71159010 
ტექნიკური ან ლაბორატორიული მიზნებისთვის ძვირფასი 

ლითონის ნაკეთობები დანარჩენი  3% A 0%         

71159090 
არატექნიკური ან არალაბორატორიული მიზნებისთვის 

ძვირფასი ლითონის ნაკეთობები დანარჩენი  35% A 0%         

71161000 ბუნებრივი ან ხელოვნური მარგალიტის ნაკეთობები  35% A 0%         

71162000 ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვების ნაკეთობები  35% A 0%         

71171100 არაძვირფასი ლითონისგან საკინძეები და თმის სამაგრები  35% A 0%         

71171900 ბიჟუტერია არაძვირფასი ლითონისგან  17% A 0%         

71179000 ბიჟუტერია სხვა ადგილას დაუსახელებელი 35% A 0%         

71181000 
მონეტები (ოქროს გარდა), რომლებიც არ წარმოადგენენ 

კანონიერ საგადახდო საშუალებას  0% A 0%         

71189000 მონეტები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

72011000 
თუჯი გადასამუშავებელი არალეგირებული, ფოსფორის 

შემცველობით 0,5 მას.% ან ნაკლები  1% A 0%         

72012000 
თუჯი გადასამუშავებელი არალეგირებული, ფოსფორის 

შემცველობით 0,5 მას.%-ზე მეტი  1% A 0%         

72015000 თუჯი გადასამუშავებელი ლეგირებული; კრიალა თუჯი  1% A 0%         

72021100 
ფერომანგანუმი, ნახშირბადის შემცველობით 2 მას%-ზე 

მეტი  2% A 0%         

72021900 ფერომანგანუმი სხვაგან დაუსახელებელი  2% A 0%         

72022100 
ფეროსილიციუმი, სილიციუმის შემცველობით 55 მას.%-ზე 

მეტი  2% A 0%         

72022900 ფეროსილიციუმი სხვაგან დაუსახელებელი  2% A 0%         

72023000 ფეროსილიკომანგანუმი 2% A 0%         

72024100 ფეროქრომი ნახშირბადის შემცველობით 4 მას.%-ზე მეტი  2% A 0%         

72024900 ფეროქრომი სხვაგან დაუსახელებელი 2% A 0%         

72025000 ფეროსილიკოქრომი 2% A 0%         

72026000 ფერონიკელი 2% A 0%         

72027000 ფერომოლიბდენი  2% A 0%         

72028010 ფეროვოლფრამი 2% A 0%         

72028020 ფეროსილიკოვოლფრამი 2% A 0%         

72029100 ფეროტიტანი და ფეროსილიკოტიტანი 2% A 0%         

72029210 
ფეროვანადიუმი ვანადიუმის შემცველობით 75 მას.%-ზე 

მეტი  9% A 0%         

72029290 
ფეროვანადიუმი ვანადიუმის შემცველობით არაუმეტეს 75 

მას.%-ისა  9% A 0%         

72029300 ფერონიობიუმი  2% A 0%         

72029911 
ნეოდინიუმი ფერობორონი მუდმივი მაგნეტური სხმული 

ზოლები ან ლენტები  2% A 0%         

72029912 ნეოდინიუმი ფერობორონი მაგნეტური ფხვნილი 2% A 0%         

72029919 
ნეოდინიუმი ფერობორონი შენადნობი სხვაგან 

დაუსახელებელი 2% A 0%         

72029991 
დანარჩენი ფერო შენადნობები იშვიათმიწიანი ელემენტების 

შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი  2% A 0%         

72029999 დანარჩენი ფერო შენადნობები 2% A 0%         

72031000 
რკინის მადნის პირდაპირი აღდგენის შავი ლითობის 

პროდუქტები  2% A 0%         

72039000 ფორებიანი შავი ლითონი/რკინა მინიმალური სიწმინდით 2% A 0%         



არანაკლებ 99,94 მას.%-ი  

72041000 შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი, თუჯი  2% A 0%         

72042100 შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი, უჟანგავი ფოლადი 0% A 0%         

72042900 
შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი, ფოლადის 

შენადნობი გარდა უჟანგავისა  0% A 0%         

72043000 
შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი, დაფარული კალის 

ფენით   2% A 0%         

72044100 

შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი, რკინა/ფოლადი 

ლითონის მექანიკური დამუშავებით სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  2% A 0%         

72044900 
შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი, რკინა ან ფოლადი 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი   0% A 0%         

72045000 
რკინის ან ფოლადის ზოდები გადადნობისათვის (საკაზმე 

ზოდები)  0% A 0%         

72051000 
გადასამუშავებელი და კრიალა თუჯის გრანულები, შავი 

ლითონების: 2% A 0%         

72052100 ფოლადის შენადნობის ფხვნილი  2% A 0%         

72052900 რკინის ან ფოლადის ფხვნილი, გარდა შენადნობის  2% A 0%         

72061000 
რკინა და არალეგირებული ფოლადი ზოდები რკინის 

შემცველობით არაუმეტეს 99,94%-ისა  2% A 0%         

72069000 

რკინა და არალეგირებული ფოლადი პირველად ფორმებში 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი რკინის შემცველობით 

არაუმეტეს 99,94%-ისა  2% A 0%         

72071100 

ნახევარფაბრიკატები რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე 

ნაკლები  2% A 0%         

72071200 

ნახევარფაბრიკატები რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი 

კვეთის,  ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები   2% A 0%         

72071900 

ნახევარფაბრიკატები რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე 

ნაკლები   2% A 0%         

72072000 

ნახევარფაბრიკატები რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან 

მეტი   2% A 0%         

72081000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, რელიეფური ნახატით 5% A 0%         

72082500 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე,  

ცხლად გლინვისა, ამოჭმული, სისქით 4,75 მმ ან მეტი  5% A 0%         

72082610 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე,  

ცხლად გლინვისა, ამოჭმული, სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 

4,75 მმ-ზე ნაკლები, დენადობა აღემატება  355N/mm2 5% A 0%         

72082690 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 5% A 0%         



ცხლად გლინვისა, ამოჭმული, სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 

4,75 მმ-ზე ნაკლები, 

72082710 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, ამოჭმული, სისქით 1,5 მმ-ზე ნაკლები 5% A 0%         

72082790 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, ამოჭმული, სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები 5% A 0%         

72083600 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი სისქით  10 მმ-ზე მეტი  6% A 0%         

72083700 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ 

არა უმეტესი 10 მმ-ისა 5% A 0%         

72083810 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი  სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 

4,75 მმ-ზე ნაკლები, დენადობა აღემატება  355N/mm2 5% A 0%         

72083890 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი  სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 

4,75 მმ-ზე ნაკლები, დენადობა აღემატება  355N/mm2  5% A 0%         

72083910 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი  სისქით 1,5 მმ-ზე ნაკლები  3% A 0%         

72083990 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი  სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები   3% A 0%         

72084000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, რელიეფური ნახატით   6% A 0%         

72085110 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 50 მმ-ზე მეტი  6% A 0%         



72085120 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 20 მმ-ზე მეტი   6% A 0%         

72085190 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 10 მმ-ზე მეტი   6% A 0%         

72085200 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 4,75 მმ-ზე მეტი, 

მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა 6% A 0%         

72085310 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 

არა უმეტეს 4.75 მმ-ისა, დენადობა აღემატება  355N/mm2   6% A 0%         

72085390 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 

არა უმეტეს 4.75 მმ-ისა 6% A 0%         

72085410 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 1,5 მმ-ზე ნაკლები  6% A 0%         

72085490 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე: არა 

რულონებად, არა უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე 

ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:  სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები 6% A 0%         

72089000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი, 

მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე, 

დანარჩენი: სხვა ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

72091510 

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), სისქით 3 მმ ან მეტი, დენადობა 

აღემატება 355N/mm2 6% A 0%         

72091590 

დანარჩენი 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), სისქით 3 მმ ან მეტი  6% A 0%         



72091610 

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), სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-

ზე ნაკლები, დენადობა აღემატება 275N/mm2 6% A 0%         

72091690 

დანარჩენი 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), სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-

ზე ნაკლები  6% A 0%         

72091710 

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), სისქით 0,5 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 1 

მმ-ზე ნაკლები, დენადობა აღემატება 275N/mm2  3% A 0%         

72091790 

დანარჩენი 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), სისქით 0,5 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 1 

მმ-ზე ნაკლები 3% A 0%         

72091810 

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), სისქით 0,3 მმ-ზე ნაკლები 6% A 0%         

72091890 

დანარჩენი 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), სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები  6% A 0%         

72092500 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმული), მიუტკეცელი, გალვანური ან 

სხვა დაფარვის გარეშე, არარულონებად, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე გარდა ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), სისქით 3 მმ-ის ან მეტი 6% A 0%         

72092600 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმული), მიუტკეცელი, გალვანური ან 

სხვა დაფარვის გარეშე, არარულონებად, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე გარდა ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-

ზე ნაკლები 6% A 0%         

72092700 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმული), მიუტკეცელი, გალვანური ან 6% A 0%         



სხვა დაფარვის გარეშე, არარულონებად, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე გარდა ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 1 მმ-ისა 

72092800 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმული), მიუტკეცელი, გალვანური ან 

სხვა დაფარვის გარეშე, არარულონებად, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე გარდა ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები  6% A 0%         

72099000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმული), მიუტკეცელი, გალვანური ან 

სხვა დაფარვის გარეშე, არარულონებად, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე გარდა ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

72101100 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, გალვანური ან კალის სხვა 

დაფარვით, სისქით 0,5 მმ ან მეტი  10% A 0%         

72101200 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, გალვანური ან კალის სხვა 

დაფარვით, სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები   5% A 0%         

72102000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

გალვანური ან ტყვიის სხვა დაფარვით, ტყვია-კალის 

შენადნობის ჩათვლით    4% A 0%         

72103000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

ელექტროლიტურად მოთუთიებული 8% A 0%         

72104100 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

მოთუთიებული სხვა ხერხით, გოფრირებული, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი,  8% A 0%         

72104900 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

მოთუთიებული სხვა ხერხით, დანარჩენი,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  4% A 0%         

72105000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

გალვანური ან ქრომის ოქსიდებით ან ქრომით და ქრომის 

ოქსიდებით სხვა დაფარვით 8% A 0%         

72106100 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

გალვანური ან ალუმინის სხვა დაფარვით  8% A 0%         

72106900 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

გალვანური ან ალუმინის სხვა დაფარვით სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  8% A 0%         

72107010 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

შეღებილი, გალაქული ან პლასტმასით დაფარული   4% A 0%         

72107090 ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 
4% A 0%         



ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, 

შეღებილი, გალაქული ან პლასტმასით დაფარული  

დანარჩენი 

72109000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  8% A 0%         

72111300 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, გაგლინული 

ოთხ წახნაგზე ან მართკუთხა დახურულ კალიბრში, სისქით 

არანაკლებ 4 მმ-ისა   6% A 0%         

72111400 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, გაგლინული 

ოთხ წახნაგზე ან მართკუთხა დახურულ კალიბრში, სისქით 

4,75 მმ ან მეტი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

72111900 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, გაგლინული 

ოთხ წახნაგზე ან მართკუთხა დახურულ კალიბრში, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

72112300 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), ნახშირბადის შემცველობით 0,25 

მას.%-ზე ნაკლები  6% A 0%         

72112900 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), ნახშირბადის შემცველობით 0,25 

მას.%-ი და მეტი  6% A 0%         

72119000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე, დანარჩენი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

72121000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, გალვანური ან კალით სხვა 

დაფარვით (მოკალული)  5% A 0%         

72122000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, ელექტროლიტურად 

მოთუთიებული 8% A 0%         

72123000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, მოთუთიებული სხვა 

მეთოდით 8% A 0%         

72124000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, შეღებილი, გალაქული ან 

პლასტმასით დაფარული 4% A 0%         



72125000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, დაფარული სხვა მეთოდით. 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი  8% A 0%         

72126000 

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი, 

გალვანური ან სხვა დაფარვით, მიტკეცილი 8% A 0%         

72131000 

წნელები ცხლად ნაგლინი თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

ამონაღებების, შვერილების, ნაღარების ან გლინვის 

პროცესში მიღებული სხვა დეფორმაციების მქონე  3% A 0%         

72132000 

წნელები ცხლად ნაგლინი თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

ავტომატური ფოლადისაგან დანარჩენი  3% A 0%         

72139100 

წნელები ცხლად ნაგლინი თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

დანარჩენი,  მრგვალი კვეთის დიამეტრით 14 მმ-ზე ნაკლები 5% A 0%         

72139900 

წნელები ცხლად ნაგლინი თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  5% A 0%         

72141000 

წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად გლინვის, 

ცხლად ადიდვისა ან ცხელი ექსტრუდირების გარდა, 

გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების ჩათვლით, 

დანარჩენი, ნაჭედი  7% A 0%         

72142000 

წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად გლინვის, 

ცხლად ადიდვისა ან ცხელი ექსტრუდირების გარდა, 

გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების ჩათვლით, 

ამონაღებების, შვერილების, ნაღარებისა ან გაგლინვის 

პროცესში მიღებული სხვა დეფორმაციების მქონე ან 

გლინვის შემდეგ გაღუნული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  3% A 0%         

72143000 

წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად გლინვის, 

ცხლად ადიდვისა ან ცხელი ექსტრუდირების გარდა, 

გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების ჩათვლით, 

დანარჩენი, ავტომატური ფოლადისაგან დანარჩენი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი   7% A 0%         

72149100 

წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად გლინვის, 

ცხლად ადიდვისა ან ცხელი ექსტრუდირების გარდა, 

გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების ჩათვლით, 

დანარჩენი, დანარჩენი, მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) 

განივი კვეთის 3% A 0%         

72149900 

წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად გლინვის, 

ცხლად ადიდვისა ან ცხელი ექსტრუდირების გარდა, 

გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების ჩათვლით, 

დანარჩენი, დანარჩენი, დანარჩენი სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 3% A 0%         

72151000 

წნელები დანარჩენი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, ავტომატური ფოლადისაგან, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ 

მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა  7% A 0%         



72155000 

წნელები დანარჩენი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივი 

დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, 

დანარჩენი  7% A 0%         

72159000 
წნელები დანარჩენი რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72161010 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური  H-სებრი 

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 80 მმ-ზე ნაკლები  3% A 0%         

72161020 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური  I-სებრი 

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 80 მმ-ზე ნაკლები   3% A 0%         

72161090 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური  U-სებრი 

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 80 მმ-ზე ნაკლები    3% A 0%         

72162100 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური  L-სებრი 

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 80 მმ-ზე ნაკლები    6% A 0%         

72162200 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური  T-სებრი 

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 80 მმ-ზე ნაკლები    6% A 0%         

72163100 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური U-სებრი  

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 80 მმ ან მეტი,  6% A 0%         

72163210 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური I-სებრი  

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 200 მმ ან მეტი 6% A 0%         

72163290 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური I-სებრი  

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 80 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 220 მმ-ისა 6% A 0%         



72163311 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური H-სებრი  

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 800 მმ ან მეტი 6% A 0%         

72163319 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური H-სებრი  

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი 

ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად 

გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, 

სიმაღლით 200 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 800 მმ-ისა  6% A 0%         

72163390 

დანარჩენი კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური H-

სებრი  პროფილები რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, შველერები, ორტესებრები ან ფართო 

თაროიანი ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, 

ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების 

გარდა, სიმაღლით 80 მმ ან მეტი  6% A 0%         

72164010 

დანარჩენი კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური  

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

კუთხური პროფილები ან L-სებრი პროფილები, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან 

ექსტრუდირების გარდა, სიმაღლით 80 მმ ან მეტი   3% A 0%         

72164020 

დანარჩენი კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური  

პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

კუთხური პროფილები ან T-სებრი პროფილები, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან 

ექსტრუდირების გარდა, სიმაღლით 80 მმ ან მეტი    3% A 0%         

72165010 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები 

რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, კუთხოვანები, 

ფასონური და სპეციალური პროფილები, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან 

ექსტრუდირების გარდა, დანარჩენი 6% A 0%         

72165020 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები 

რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, კუთხოვანები, 

ფასონური და სპეციალური Z-სებრი პროფილები, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან 

ექსტრუდირების გარდა, დანარჩენი ბულბასმაგვარი 

პროფილების ნაგლინი  3% A 0%         

72165090 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები 

რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, კუთხოვანები, 

ფასონური და სპეციალური Z-სებრი პროფილები, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან 

ექსტრუდირების გარდა, დანარჩენი ბულბასმაგვარი 

პროფილების ნაგლინი  სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72166100 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები 

რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, უთხოვანები, 

ფასონური და სპეციალური პროფილები, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცივად დეფორმაციის ან ცივ 

მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, ბრტყელი ნაგლინისაგან 

მიღებული  3% A 0%         

72166900 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები 

რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, უთხოვანები, 

ფასონური და სპეციალური პროფილები, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცივად დეფორმაციის ან ცივ 

მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, ბრტყელი ნაგლინისაგან 3% A 0%         



მიღებული, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  

72169100 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები 

რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, დანარჩენი, 

ცივადდეფორმირებული ან ცივ მდგომარეობაში 

გამოყვანილი, ბრტყელი ნაგლინისაგან მიღებული  3% A 0%         

72169900 

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები 

რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, დანარჩენი, 

ცივადდეფორმირებული ან ცივ მდგომარეობაში 

გამოყვანილი, ბრტყელი ნაგლინისაგან მიღებული 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72171000 

მავთული რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

გალვანური ან სხვა მეთოდით დაფარვის გარეშე, 

გაპრიალებული ან გაუპრიალებელი  8% A 0%         

72172000 
მავთული რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

მოთუთიებული  8% A 0%         

72173010 

მავთული რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

გალვანური ან სხვა მეთოდით დაფარვით, არაძვირფასი 

ლითონებით, სპილენძით დაფარული  8% A 0%         

72173090 

მავთული რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

გალვანური ან სხვა მეთოდით დაფარვით, არაძვირფასი 

ლითონებით, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  8% A 0%         

72179000 
მავთული რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან, 

დანარჩენი სხვა ადგილას დაუსახელებელი  8% A 0%         

72181000 

ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად 

ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, ზოდები და დანარჩენი პირველადი 

ფორმები  2% A 0%         

72189100 

ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად 

ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან,  მართკუთხა (გარდა კვადრატულისა) განივი 

კვეთის  2% A 0%         

72189900 

ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად 

ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან,  დანარჩენი  2% A 0%         

72191100 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 10 მმ-ზე მეტი  4% A 0%         

72191200 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა   4% A 0%         

72191312 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,7 მმ-ისა, 

ფეროქრომ მანგანეზის ფოლადის შემცველობით 5,5 მას.% ან 

მეტი  4% A 0%         

72191319 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,7 მმ-ისა 

დანარჩენი  4% A 0%         



72191322 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,7 მმ-ისა, 

ფეროქრომ მანგანეზის ფოლადის შემცველობით 5,5 მას.% ან 

მეტი  4% A 0%         

72191329 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,7 მმ-ისა 

დანარჩენი   4% A 0%         

72191412 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ-მდე, ფეროქრომ მანგანეზის ფოლადის 

შემცველობით 5,5 მას.% ან მეტი   4% A 0%         

72191419 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ-მდე, დანარჩენი  4% A 0%         

72191422 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ-მდე, ფეროქრომ მანგანეზის ფოლადის 

შემცველობით 5,5 მას.% ან მეტი  , დანარჩენი 4% A 0%         

72191429 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხელი გლინვისა, რულონებად, 

სისქით 3 მმ-მდე, დანარჩენი  4% A 0%         

72192100 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხლად გლინვა, არა რულონებად,  

სისქით 10 მმ-ზე მეტი  10% A 0%         

72192200 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხლად გლინვა, არა რულონებად,  

სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა  10% A 0%         

72192300 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხლად გლინვა, არა რულონებად,  

სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,75 მმ-ისა   10% A 0%         

72192410 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხლად გლინვა, არა რულონებად,  

სისქით 1 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3 მმ-ისა    10% A 0%         

72192420 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხლად გლინვა, არა რულონებად,  

სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა    10% A 0%         

72192430 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცხლად გლინვა, არა რულონებად,  

სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები  10% A 0%         

72193100 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 10% A 0%         



მდგომარეობაში მოჭიმვა)  სისქით 4,75 მმ ან მეტი 

72193200 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა)  სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 

მმ-ზე ნაკლები  10% A 0%         

72193310 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა)  სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-

ზე ნაკლები, ფეროქრომ მანგანეზის ფოლადის 

შემცველობით 5,5 მას.% ან მეტი 10% A 0%         

72193390 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა)  სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-

ზე ნაკლები, დანარჩენი  10% A 0%         

72193400 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა)  სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 1 მმ-ისა 10% A 0%         

72193500 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი, არა უფრო უმეტესად 

დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა)  სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები 10% A 0%         

72199000 

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი,  დანარჩენი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  10% A 0%         

72201100 

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, 

ცხლად გლინვის გარდა,  სისქით 4,75 მმ ან მეტი 10% A 0%         

72201200 

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, 

ცხლად გლინვის გარდა,  სისქით 4,75 მმ-ზე ნაკლები 10% A 0%         

72202020 

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, შემდგომი დამუშავების გარეშე 

ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა) 

სისქით  არა უმეტეს 0,35 მმ-ისა 10% A 0%         

72202030 

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, შემდგომი დამუშავების გარეშე 

ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა) 

სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები 10% A 0%         

72202040 

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, შემდგომი დამუშავების გარეშე 

ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)  

სისქით 3 მმ ან მეტი 10% A 0%         

72209000 
ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

72210000 
წნელები ცხლად გლინული, თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან  10% A 0%         

72221100 

წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, წნელები შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან 10% A 0%         



ექსტრუდირების გარდა, მრგვალი კვეთის 

72221900 

წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, წნელები შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან 

ექსტრუდირების გარდა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

72222000 

წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, წნელები შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ 

მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა, მრგვალი კვეთის 10% A 0%         

72223000 

წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, დანარჩენი წნელები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  10% A 0%         

72224000 

წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, კუთხოვანები, ფასონური 

და სპეციალური პროფილები  10% A 0%         

72230000 მავთული კოროზიამედეგი ფოლადისაგან 10% A 0%         

72241000 

ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად 

ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი 

ლეგირებული ფოლადებისაგან, ზოდები და პირველადი 

ფორმები, დანარჩენი  2% A 0%         

72249010 

ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად 

ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი 

ლეგირებული ფოლადებისაგან, დანარჩენი,  2% A 0%         

72249090 

ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად 

ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები დანარჩენი 

ლეგირებული ფოლადებისაგან, დანარჩენი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 2% A 0%         

72251100 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, სილიციუმიანი 

ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან  3% A 0%         

72251900 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, სილიციუმიანი 

ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან, დანარჩენი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

72253000 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, რულონებად, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72254010 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა 

რულონებად, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72254091 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა 

რულონებად, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72254099 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა 

რულონებად, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         



72255000 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, დანარჩენი, არა 

უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა 

(ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა), სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  3% A 0%         

72259100 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, დანარჩენი, არა 

უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა 

(ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა), დანარჩენი, 

ელექტროლიტურად მოთუთიებული  7% A 0%         

72259200 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, დანარჩენი, არა 

უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა 

(ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა), დანარჩენი, სხვა მეთოდით 

მოთუთიებული  7% A 0%         

72259910 
ბრტყელი ნაგლინი სწრად მჭრელი ფოლადებისაგან, 

სიგანით 600 მმ ან მეტი 3% A 0%         

72259990 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი, დანარჩენი, არა 

უფრო უმეტესად დამუშავებული, ვიდრე ცივად გლინვისა 

(ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა), დანარჩენი, დანარჩენი 7% A 0%         

72261100 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, 

სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან, 

ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით  3% A 0%         

72261900 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, 

სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 3% A 0%         

72262000 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, სწრაფმჭრელი 

ფოლადისაგან  3% A 0%         

72269110 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, დანარჩენი, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72269191 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, დანარჩენი, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72269199 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, დანარჩენი, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72269200 

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, დანარჩენი, 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივად გლინვის გარდა (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა) 3% A 0%         

72269910 
ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, ელექტროლიტურად მოთუთიებული  7% A 0%         

72269920 
ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სხვა მეთოდით მოთუთიებული  7% A 0%         

72269990 
ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, დანარჩენი 7% A 0%         

72271000 ცხლად ნაგლინი წნელები, თავისუფლად დახვეულ 3% A 0%         



ბუხტებად, დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, 

სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან  

72272000 

ცხლად ნაგლინი წნელები, თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად, დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, 

სილიციუმ-მანგანუმიანი ფოლადისაგან 6% A 0%         

72279010 

ცხლად ნაგლინი წნელები, თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად, დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, 

დანარჩენი, ბორის შემცველი ფოლადისაგან  3% A 0%         

72279090 

ცხლად ნაგლინი წნელები, თავისუფლად დახვეულ 

ბუხტებად, დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, 

დანარჩენი, დანარჩენი  3% A 0%         

72281000 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, წნელები სწრაფმჭრელი 

ფოლადისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

72282000 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, წნელები სწრაფმჭრელი 

ფოლადისაგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი, წნელები 

სილიციუმ-მანგანუმიანი ფოლადისაგან 6% A 0%         

72283010 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, დანარჩენი წნელები, არა  

უფრო უმეტესი დამუშავებით ვიდრე ცხლად გლინვა, 

ცხლად ადიდვა ან ექსტრუდირება ბორშემცველი 

ფოლადისგან 3% A 0%         

72283090 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, დანარჩენი წნელები, არა  

უფრო უმეტესი დამუშავებით ვიდრე ცხლად გლინვა, 

ცხლად ადიდვა ან ექსტრუდირება დანარჩენი ფოლადის 

ნადნობისგან 3% A 0%         

72284000 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, გარდა უჟანგავისა, 

წნელები, არა  უფრო უმეტესი დამუშავებით ვიდრე ჭედვა  3% A 0%         

72285000 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, გარდა უჟანგავისა, 

წნელები, არა  უფრო უმეტესი დამუშავებით ვიდრე ცივაი 

დეფორმაცია ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანა  3% A 0%         

72286000 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 3% A 0%         



საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, გარდა უჟანგავისა, 

წნელები დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  

72287010 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, გარდა უჟანგავისა, Section 

steel of caterpillar block, as, o/t stainless 6% A 0%         

72287090 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, კუთხოვანები, ფასონური 

და სპეციალური პროფილები გარდა უჟანგავისა, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

72288000 

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; 

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები 

დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები 

საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, ღრუ წნელები საბურღი 

სამუშაოებისათვის  ფოლადის და არა ფოლადის 

შენადნობებისგან  7% A 0%         

72292000 
მავთული დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, 

სილიციუმ-მანგანუმიანი ფოლადისაგან  7% A 0%         

72299010 
მავთული დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, 

სწრაფმჭრელი ფოლადისგან  3% A 0%         

72299090 

მავთული დანარჩენი ლეგირებული ფოლადების 

შენადნობისგან, გარდა სილიციუმ-მანგანუმიანი და 

სწრაფმჭრელი ფოლადისგან  7% A 0%         

73011000 

კონსტრუქციები ნარანდიანი შავი ლითონებისაგან, 

დაბურღული ან დაუბურღავი, პერფორირებული ან 

არაპერფორირებული, მონოლითური ან დამზადებული 

ასაწყობი ელემენტებისაგან; კუთხოვანები, ფასონური და 

სპეციალური პროფილები შედუღებული, შავი 

ლითონებისაგან, ნარანდიანი კონსტრუქციები  7% A 0%         

73012000 

კონსტრუქციები ნარანდიანი შავი ლითონებისაგან, 

დაბურღული ან დაუბურღავი, პერფორირებული ან 

არაპერფორირებული, მონოლითური ან დამზადებული 

ასაწყობი ელემენტებისაგან; კუთხოვანები, ფასონური და 

სპეციალური პროფილები შედუღებული, შავი 

ლითონებისაგან, კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური 

პროფილები 7% A 0%         

73021000 

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო 

და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები, კონტრრელსები 

და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ 

გადაკვეთის ჯვარედები, 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, რელსები რკინა/ფოლადი  6% A 0%         



73023000 

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო 

და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები, კონტრრელსები 

და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ 

გადაკვეთის ჯვარედები, 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, გადამყვანი რელსები, ყრუ გადაკვეთის 

ჯვარედები, გადამყვანი შტანგები და სხვა განივი 

შეერთებები რკინა/ფოლადი  8% A 0%         

73024000 

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო 

და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები, კონტრრელსები 

და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ 

გადაკვეთის ჯვარედები, 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, საპირაპირე ზედსადებები და საბჯენი 

ქვესადებები, რკინა/ფოლადი  7% A 0%         

73029010 

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო 

და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები, კონტრრელსები 

და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ 

გადაკვეთის ჯვარედები, 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, დანარჩენი, შპალები 6% A 0%         

73029090 

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო 

და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები, კონტრრელსები 

და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ 

გადაკვეთის ჯვარედები, 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, დანარჩენი, სარკინიგზო და ტრამვაის 

კონსტრუქციისთვის რკინის/ფოლადის მასალა, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 7% A 0%         

73030010 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, თუჯის 

სხმულებისაგან, მილები და მილაკები, წნევის ქვეშ 

მომუშავე სისტემებში გამოსაყენებელი, შიდა დიამეტრით 

არაუმეტეს 500 მმ-სა  4% A 0%         

73030090 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, თუჯის 

სხმულებისაგან, მილები და მილაკები, წნევის ქვეშ 

მომუშავე სისტემებში გამოსაყენებელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი Tubes, pipes & hollow profiles of cast iron, nes 4% A 0%         

73041110 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

გარე დიამეტრით 215,9 მმ—ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 

406,4 მმ—ისა  5% A 0%         

73041120 
მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 5% A 0%         



აირგაყვანილობის მილები, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

გარე დიამეტრით 114,3 მმ—ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 

215,9 მმ—ისა   

73041130 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

გარე დიამეტრით არა უმეტეს 114,3 მმ—ისა    5% A 0%         

73041190 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

გარე დიამეტრით 406,4  მმ ან მეტი  5% A 0%         

73041910 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, გარდა კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, გარე დიამეტრით 215,9 მმ—ზე მეტი, მაგრამ 

არა უმეტეს 406,4 მმ—ისა  5% A 0%         

73041920 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, გარდა კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, გარე დიამეტრით 114,3 მმ—ზე მეტი, მაგრამ 

არა უმეტეს 215,9 მმ—ისა   5% A 0%         

73041930 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, გარდა კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, გარე დიამეტრით არა უმეტეს 114,3 მმ—ისა     5% A 0%         

73041990 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, გარდა კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, გარე დიამეტრით 406,4  მმ ან მეტი  5% A 0%         

73042210 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების, საბურღი მილები, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან გარე დიამეტრით  168,3 მმ-ზე ნაკლები  4% A 0%         

73042290 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების, საბურღი მილები, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან გარე დიამეტრით არაუმეტეს 168,3 მმ ან მეტი 4% A 0%         

73042310 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების, საბურღი მილები, გარდა 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან გარე დიამეტრით  168,3 მმ-

ზე ნაკლები  4% A 0%         

73042390 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების, საბურღი მილები, გარდა 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან გარე დიამეტრით 

არაუმეტეს 168,3 მმ ან მეტი 4% A 0%         

73042400 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების, საბურღი მილები, დანარჩენი, 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან  4% A 0%         



73042910 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების,  დანარჩენი, დენადობის ზღვარით 

552MPa-ზე ნაკლები  4% A 0%         

73042920 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების,  დანარჩენი, დენადობის ზღვარით,  

552MPa-და მეტი, მაგრამ არა უმეტეს  758MPa 4% A 0%         

73042930 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან 

აირის ჭაბურღილების,  დანარჩენი, დენადობის ზღვარით,  

758MPa ან მეტი  4% A 0%         

73043110 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), 

საკომპრესოროსატუმბო მილები/მილაკები, დანარჩენი 

მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა)  4% A 0%         

73043120 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა), სამაგრი, 

საბურღი  მილები, დანარჩენი მრგვალი კვეთისა, რკინის ან 

არალეგირებული ფოლადისაგან, ცივად ნაჭიმი ან ცივად 

ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)   8% A 0%         

73043190 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი,  

მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ 

მდგომარეობაში მოჭიმვა), სხვა ადგილას დაუსახელებელი 4% A 0%         

73043910 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი,  

მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, დანარჩენი, საკომპრესოროსატუმბო 

მილები/მილაკები არაცივად ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი 4% A 0%         

73043920 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი,  

მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, დანარჩენი, სამაგრი, საბურღი  მილები, 

არაცივად ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი 5% A 0%         

73043990 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი,  

მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, დანარჩენი, მილები, მილაკები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, არაცივად ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი 4% A 0%         

73044110 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, ცივად 

ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა) 

საკომპრესოროსატუმბო მილები/მილაკები  10% A 0%         

73044190 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, ცივად 

ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა),  

მილები/მილაკები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი    10% A 0%         



73044910 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, არაცივად 

ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი,  საკომპრესოროსატუმბო 

მილები/მილაკები 10% A 0%         

73044990 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, არაცივად 

ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი,  მილები/მილაკები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი   10% A 0%         

73045110 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან, ცივად 

ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა), 

საკომპრესოროსატუმბო მილები/მილაკები  4% A 0%         

73045120 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან, ცივად 

ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა), 

სამაგრი, საბურღი  მილები/მილაკები  4% A 0%         

73045190 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან, ცივად 

ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა),   

მილები/მილაკები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი    4% A 0%         

73045910 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან, 

არაცივად ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი, 

საკომპრესოროსატუმბო მილები/მილაკები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი    4% A 0%         

73045920 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან, 

არაცივად ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი, სამაგრი, საბურღი  

მილები/მილაკები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი     4% A 0%         

73045990 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან, 

არაცივად ნაჭიმი ან არაცივად ნაგლინი, მილები/მილაკები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი      4% A 0%         

73049000 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი 

ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა),  დანარჩენი, 

სხვაგან დაუსახელებელი  4% A 0%         

73051100 

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, 

შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული 

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე 

დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი ლითონებისაგან, 

ნავთობ– და აირგაყვანილობის მილები, სწორნაკერიანი, 

რკალური შედუღების მეთოდით ფლიუსის ქვეშ 

დამზადებული  7% A 0%         

73051200 

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, 

შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული 

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე 

დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი ლითონებისაგან, 

ნავთობ– და აირგაყვანილობის მილები, სწორნაკერიანი, 3% A 0%         



რკალური შედუღების მეთოდით ფლიუსის ქვეშ 

დამზადებული, სხვა შედუღებული სწორნაკერიანი 

73051900 

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, 

შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული 

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე 

დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი ლითონებისაგან, 

ნავთობ– და აირგაყვანილობის მილები, სწორნაკერიანი, 

რკალური შედუღების მეთოდით ფლიუსის ქვეშ 

დამზადებული, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 7% A 0%         

73052000 

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, 

შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული 

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე 

დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი ლითონებისაგან, სამაგრი 

მილები, გამოსაყენებელი ნავთობის და აირების 

ჭაბურღილების ბურღვის დროს, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 7% A 0%         

73053100 

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, 

შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული 

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე 

დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი ლითონებისაგან, 

დანარჩენი შედუღებული, შედუღებული სწორნაკერიანი,  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

73053900 

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, 

შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული 

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე 

დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი ლითონებისაგან, 

დანარჩენი შედუღებული, დანარჩენი,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  6% A 0%         

73059000 

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, 

შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული 

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე 

დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი ლითონებისაგან, 

დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

73061100 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, შედუღებული, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან  7% A 0%         

73061900 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, ნავთობ– ან 

აირგაყვანილობის მილები, დანარჩენი (გარდა 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან)  7% A 0%         

73062100 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, მილები სამაგრი და 

საკომპრესო-სატუმბო ნავთობისა ან აირის ჭაბურღილების 

ბურღვისას გამოსაყენებლები, შედუღებული, 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან  3% A 0%         



73062900 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, მილები სამაგრი და 

საკომპრესო-სატუმბო ნავთობისა ან აირის ჭაბურღილების 

ბურღვისას გამოსაყენებლები, დანარჩენი (გარდა 

კოროზიამედეგი ფოლადისაგან)   3% A 0%         

73063011 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, სხვა შედუღებული, 

მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, გარე დიამეტრით არაუმეტეს 10 მმ-ისა, 

კედლის სისქით 0,7 მმ და ნაკლები  3% A 0%         

73063019 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, სხვა შედუღებული, 

მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, გარე დიამეტრით არაუმეტეს 10 მმ-ისა, 

კედლის სისქით 0,7 მმ-ზე მეტი  3% A 0%         

73063090 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, სხვა შედუღებული, 

მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული 

ფოლადისაგან, გარე დიამეტრით არაუმეტეს 10 მმ-ისა,  3% A 0%         

73064000 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, დანარჩენი 

შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         

73065000 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, დანარჩენი 

შედუღებული, მრგვალი კვეთის, დანარჩენი ლეგირებული 

ფოლადისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  3% A 0%         

73066100 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, დანარჩენი 

შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა, კვადრატული 

ან მართკუთხა განივი კვეთისა  3% A 0%         

73066900 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, დანარჩენი 

შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა, დანარჩენი 

არამრგვალი განივი კვეთისა  3% A 0%         

73069000 

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი 

(მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული, 

დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით 

შეერთებული), შავი ლითონებისაგან, დანარჩენი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი  6% A 0%         



73071100 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, სხმული ფიტინგები, არაჭედადი 

თუჯისაგან   5% A 0%         

73071900 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, სხმული ფიტინგები, დანარჩენი  8% A 0%         

73072100 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, მილტუჩები  8% A 0%         

73072200 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, მუხლები, სარინები და გადასახსნელები, 

მოჭრილი კუთხვილით  8% A 0%         

73072300 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, ფიტინგები პირაპირ შედუღებისათვის  8% A 0%         

73072900 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, კოროზიამედეგი 

ფოლადისაგან, დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

73079100 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, მილტუჩები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 7% A 0%         

73079200 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, მუხლები, სარინები და 

გადასახსნელები, მოჭრილი კუთხვილებით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 4% A 0%         

73079300 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, ფიტინგები პირაპირ 

შედუღებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი  7% A 0%         

73079900 

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, 

შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები), შავი 

ლითონებისაგან, დანარჩენი, დანარჩენი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  4% A 0%         

73081000 

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 

სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი სამშენებლო 

კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, 

ხიდები და მათი სექციები, რაბის 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, 

ხიდები და ხიდების სექციები  8% A 0%         



73082000 

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 

სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი სამშენებლო 

კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, 

ხიდები და მათი სექციები, რაბის 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, 

ბჯენები და ცხაური ანძები 8% A 0%         

73083000 

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 

სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი სამშენებლო 

კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, 

ხიდები და მათი სექციები, რაბის 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, 

კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები და ზღურბლები 

კარებისათვის  10% A 0%         

73084000 

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 

სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი სამშენებლო 

კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, 

ხიდები და მათი სექციები, რაბის 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,  

დანადგარები და სხვა მოწყობილობა ლითონური 

საამშენებლო ხარაჩოების, ყალიბების, კედლის საბჯენების 

ან შახტის სამაგრებისათვის  8% A 0%         

73089000 

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 

სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი სამშენებლო 

კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, 

ხიდები და მათი სექციები, რაბის 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, 

დანარჩენი  4% A 0%         

73090000 

რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური 

ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი 

ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის 

გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა, მოპირკეთებით ან 

თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან 

თბოტექნიკური მოწყობილობების გარეშე  11% A 0%         

73101000 

ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და 

ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, 

ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან 11% A 0%         



გათხევადებული აირის გარდა) 50 ლ და მეტი მაგრამ არა 

უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან 

თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან 

თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე  

73102110 

ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და 

ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, 

ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან 

გათხევადებული აირის გარდა) ტევადობით 50 ლ-ზე 

ნაკლები, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, 

მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების 

გარეშე, ქილები კონსერვის, მირჩილვით ან მოგობვით 

დასახური, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 18% A 0%         

73102190 

ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და 

ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, 

ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან 

გათხევადებული აირის გარდა) ტევადობით 50 ლ-ზე 

ნაკლები, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, 

მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების 

გარეშე,  ქილები კონსერვის, მირჩილვით ან მოგობვით 

დასახური, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 18% A 0%         

73102910 

ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და 

ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, 

ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან 

გათხევადებული აირის გარდა) ტევადობით 50 ლ-ზე 

ნაკლები, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, 

მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების 

გარეშე, დანარჩენი სხვა ადგილას დაუსახელებელი 18% A 0%         

73102990 

ცისტერნები, კასრები, დოლები, კანისტრები, ყუთები და 

ანალოგიური ტევადობები, შავი ლითონებისაგან, 

ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან 

გათხევადებული აირის გარდა) ტევადობით 50 ლ-ზე 

ნაკლები, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, 

მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების 

გარეშე, დანარჩენი, დანარჩენი  18% A 0%         

73110010 

ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული 

აირებისათვის, შავი ლითონებისაგან, უნაკერო, საცალო 

შეფუთვისთვის 18% A 0%         

73110090 

ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული 

აირებისათვის, შავი ლითონებისაგან, უნაკერო, არასაცალო 

შეფუთვისთვის 8% A 0%         

73121000 

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, ბაგირები, წნული 

ზონრები, ჯამბარები და ანალოგიური ნაწარმი, შავი 

ლითონებისაგან, ელექტროიზოლაციის გარეშე, დაგრეხილი 

მავთული, გვარლები, ბაგირები 4% A 0%         

73129000 

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, ბაგირები, წნული 

ზონრები, ჯამბარები და ანალოგიური ნაწარმი, შავი 

ლითონებისაგან, ელექტროიზოლაციის გარეშე, დანარჩენი  4% A 0%         

73130000 

მავთული ეკლიანი შავი ლითონებისაგან; დახვეული 

საგვერგვე ფოლადი ან ბრტყელი ცალფა მავთული, ეკლიანი 

ან უეკლო, თავისუფლად დაგრეხილი ორმაგი მავთული 

ღობეებისათვის, შავი ლითონებისაგან 7% A 0%         

73141200 
უწყვეტი ლენტები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან 

მანქანებისათვის 12% A 0%         

73141400 
დაწნული ქსოვილები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, 

დანარჩენი 12% A 0%         

73141900 დანარჩენი 7% A 0%         



73142000 

 გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები, გადაკვეთის 

ადგილებში შედუღებული, მავთულისაგან მაქსიმალური 

განივი კვეთით 3 მმ ან მეტი, უჯრედების ზომებით 100 სმ2 

ან მეტი 7% A 0%         

73143100 მოთუთიებული 7% A 0%         

73143900 
ქსოვილები, გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები 

დანარჩენი 7% A 0%         

73144100  მოთუთიებული 8% A 0%         

73144200 პლასტიკით დაფარული 8% A 0%         

73144900 დანარჩენი 8% A 0%         

73145000 გამცრელ-გამწოვი ფურცელი 8% A 0%         

73151110 
გორგოლაჭიანი ჯაჭვები ველოსიპედებისათვის 

გამოსაყენებელი 12% A 0%         

73151120 
გორგოლაჭიანი ჯაჭვები მოტოციკლეტებისათვის 

გამოსაყენებელი 12% A 0%         

73151190 დანარჩენი 12% A 0%         

73151200 ჯაჭვები დანარჩენი 12% A 0%         

73151900 ნაწილები 12% A 0%         

73152000 დაცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები 12% A 0%         

73158100 ბრტყელრგოლებიანი ჯაჭვები განმბჯენით 12% A 0%         

73158200 დანარჩენი, შედუღებული რგოლებით 12% A 0%         

73158900 დანარჩენი 12% A 0%         

73159000 ნაწილები დანარჩენი 10% A 0%         

73160000 ღუზები, წრიაპები და მათი ნაწილები, შავი ლითონებისაგან 10% A 0%         

73170000 

ლურსმნები, კნოპები, ხაზვის კნოპები, დაღარული 

ლურსმნები, კავები (8305 სასაქონლი პოზიციაში 

ჩართულების გარდა) და ანალოგიური ნაწარმი, შავი 

ლითონებისაგან, თავებით და უთავებოთ სხვა 

მასალებისაგან, სპილენძის თავიანი ნაწარმის გარდა 10% A 0%         

73181100 ყრუ ჭანჭიკები 10% A 0%         

73181200 შურუპები ხისათვის დანარჩენი: 10% A 0%         

73181300 კაკვები და რგოლები, ჩასახრახნი 10% A 0%         

73181400 თვითმომჭრელი ხრახნები 10% A 0%         

73181510 

ხრახნები ღეროს სისქით არა უმეტეს 6 მმ-ისა, გამოჩარხული 

უწყვეტი განივი კვეთის მქონე წნელების, პროფილებისა ან 

მავთულისაგან  8% A 0%         

73181590 დანარჩენი 8% A 0%         

73181600 ქანჩები 8% A 0%         

73181900 ნაკეთები კუთხვილების გარეშე 5% A 0%         

73182100 
ზამბაროვანი საყელურები და ჩამკეტი საყელურები 

დანარჩენი 10% A 0%         

73182200 საყელურები დანარჩენი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

73182300 მოქლონები 10% A 0%         

73182400 სოგმანები და ჭილიპყურები 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

73182900 დანარჩენი 10% A 0%         

73194010 ქინძისთავები, მათ შორის ინგლისური ქინძისთავები 10% A 0%         

73194090 დანარჩენი 10% A 0%         

73199000 დანარჩენი 10% A 0%         

73201010 ფურცლოვანი რესორები და ფურცლები მათთვის 6% A 0%         

73201020 
ფურცლოვანი რესორები და მათი ფურცლები 

ავტომობილებისთვის 10% A 0%         

73201090 
ფურცლოვანი რესორები და მათი ფურცლები, გარდა 

სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის 10% A 0%         

73202010 ზამბარები ხრახნული სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის 6% A 0%         



73202090 
ზამბარები ხრახნული გარდა სარკინიგზო 

ტრანსპორტისთვის განკუთვნილის 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

73209010 დანარჩენი ზამბარები სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის 6% A 0%         

73209090 
დანარჩენი ზამბარები გარდა სარკინიგზო 

ტრანსპორტისთვის განკუთვნილისა 12% A 0%         

73211100 

მოწყობილობები საკვების დამზადებისა და 

გაცხელებისათვის მხოლოდ აირის ან აირისა და სხვა სახის 

სათბობზე 15% A 0%         

73211210 
მოწყობილობები საკვების დამზადებისა და 

გაცხელებისათვის თხევად სათბობზე,  21% A 0%         

73211290 

მოწყობილობები საკვების დამზადებისა და 

გაცხელებისათვის თხევად სათბობზე, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 21% A 0%         

73211900 
დანარჩენი მყარ სათბობზე მომუშავე მოწყობილობების 

ჩათვლით  21% A 0%         

73218100 მარტო აირის ან აირისა და სხვა სახის სათბობზე 23% A 0%         

73218200 თხევად სათბობზე 21% A 0%         

73218900 
დანარჩენი მყარ სათბობზე მომუშავე მოწყობილობების 

ჩათვლით 21% A 0%         

73219000 ნაწილები No. 73.21 12% A 0%         

73221100 რადიატორები და მათი ნაწილები, თუჯის სხმულისაგან 21% A 0%         

73221900 დანარჩენი 21% A 0%         

73229000 
ჰაერსათბობები და ცხელი ჰაერის გამანაწილებლებლები 

(მათი ნაწილების გამოკლებით), სამოქალაქო ავიაციისათვის 20% A 0%         

73231000 

,მატყლი’’ შავი ლითონისაგან; სამზარეული ჭურჭლის 

საწმენდი ნეჭა, გასაწმენდი ან გასაპრიალებელი ბალიშები, 

ხელთათმანები და ანალოგიური ნაწარმი 14% A 0%         

73239100 

ნაწარმი სუფრის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები 

შავი ლითონებისაგან; თუჯის სხმულისაგან, 

არაემალირებული 20% A 0%         

73239200 

ნაწარმი სუფრის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები 

შავი ლითონებისაგან; თუჯის სხმულისაგან, ემალირებული 20% A 0%         

73239300 

ნაწარმი სუფრის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები 

შავი ლითონებისაგან; კოროზიამედეგი ფოლადისგან 12% A 0%         

73239410 შავი ლითონებისაგან, ემალირებული 20% A 0%         

73239420 სამზარეულო ქვაბი შავი ლითონებისაგან , ემალირებული 20% A 0%         

73239490 დანარჩენი 20% A 0%         

73239900 ნაწარმი სუფრის, გალაქული ან შეღებილი 20% A 0%         

73241000 ნიჟარები და პირსაბანები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან 18% A 0%         

73242100 თუჯის სხმულისაგან, არაემალირებული ან ემალირებული 10% A 0%         

73242900  აბაზანები 30% A 0%         

73249000 
სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები (ნაწილების 

გამოკლებით) 25% A 0%         

73251010 ლიუკები და სასარქველე ყუთები 7% A 0%         

73251090 
საკანალიზაციო, წყალსადინარი და ანალოგიური 

სისტემებისათვის 20% A 0%         

73259100 
საფქვავი სფეროები და ანალოგიური ნაწარმი 

წისქვილებისათვის 11% A 0%         

73259910 ჭედადი თუჯისაგან 11% A 0%         

73259990 დანარჩენი 20% A 0%         

73261100 ნაჭედი ან ნატვიფრი, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე 11% A 0%         

73261910 ნაჭედი, ან ნატვიფრი, ტექნიკური გამოყენებისათვის 11% A 0%         



73261990 ნაჭედი ან ნატვიფრი, არა ტექნიკური გამოყენებისათვის 20% A 0%         

73262010 
 ნაწარმი, შავი ლითონის მავთულისაგან, ტექნიკური 

გამოყენებისათვის 10% A 0%         

73262090 
 ნაწარმი, შავი ლითონის მავთულისაგან, არა ტექნიკური 

გამოყენებისათვის 18% A 0%         

73269011 ნაწარმი, ტექნიკური გამოყენებისათვის 11% A 0%         

73269019 ნაწარმი, ტექნიკური გამოყენებისათვის 11% A 0%         

73269090 ნაწარმი, არა ტექნიკური გამოყენებისათვის 8% A 0%         

74010000 
სპილენძის შტეინი; საცემენტაციო სპილენძი (დალექილი 

სპილენძი) 2% A 0%         

74020000 
არარაფინირებული სპილენძი; სპილენძის ანოდები 

ელექტროლიზური რაფინირებისათვის 2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

74031111 კათოდები  99.9935% სპილენძი მეტი , დაუმუშავებელი 2% A 0%         

74031119 დანარჩენი სპილენძის კათოდები, დაუმუშავებელი 2% A 0%         

74031190 კათოდები და კათოდების სექციები დაუმუშავებელი 2% A 0%         

74031200 მავთულის დასამზადებელი ნამზადები 2% A 0%         

74031300 ნაგლინის ნამზადები 2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

74031900 დანარჩენი სპილენძის შენადნობები 2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

74032100 
შენადნობები სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე 

(თითბერები), დაუმუშავებელი 1% B 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 

74032200 
შენადნობები სპილენძისა და კალის ფუძეზე (ბრინჯაოები), 

დაუმუშავებელი 1% A 0%         

74032900 
სპილენძის დანარჩენი შენადნობები (7405 სასაქონლო 

პოზიციის ლიგატურების გარდა)  1% A 0%         

74040000 სპილენძის ნარჩენები და ჯართი 2% B 1.2% 0.9% 0.6% 0.3% 0% 

74050000 ლიგატურები სპილენძის ფუძეზე 4% A 0%         

74061010 არაშრეული სტრუქტურის სპილენძის ფხვნილები 3% A 0%         

74061020 

სპილენძისა, ნიკელისა, სპილენძის-ნიკელისა და თუთიის 

არაძვირფასი შენადნობის ფხვნილი, შერეული 

სტრუქტურის ფხვნილები 6% A 0%         

74061030 
ფხვნილი, სპილენძისა და თუჯის არაძვირფასი შენარევი, 

არაშრეული სტრუქტურის ფხვნილები 6% A 0%         

74061040 
ფხვნილი, of სპილენძ-tin არაძვირფასი შენარევი, 

არაშრეული სტრუქტურის ფხვნილები 6% A 0%         

74061090 

ფხვნილი, სპილენძის შენადნობი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, არაშრეული სტრუქტურის 

ფხვნილები 6% A 0%         

74062010 შრეული სტრუქტურის ფხვნილები; ქერცლი 4% A 0%         

74062020 
სპილენძ-ნიკელის ან სპილენძის-ნიკელისა და თუთიის 

შრეული სტრუქტურის ფხვნილები; ქერცლი 6% A 0%         

74062090 
სპილენძს შენადნობის ფხვნილი, nes, შრეული 

სტრუქტურის ფხვნილები; ქერცლი 6% A 0%         

74071010 
ქრომის და ცირკონიუმი სპილენძის წნილი, პროფილი და 

ღერძი 4% A 0%         

74071090  რაფინირებული სპილენძის წნელები და პროფილები 4% A 0%         

74072111 
შენადნობებისაგან სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე 

(თითბერებისაგან) არა უმეტეს 0.5მმ 7% A 0%         

74072119 
სხვა სპილენძ-თუჯის არაძვირფასი შენადნობი წნელები და 

ღერძი 7% A 0%         

74072190 პროფილები 7% A 0%         

74072900 დანარჩენი 7% A 0%         

74081100 
მავთული რაფინირებული სპილენძისგან განივი კვეთის 

მაქსიმალური სიდიდით 6 მმ-ზე მეტი 4% A 0%         

74081900 
მავთული რაფინირებული სპილენძისგან განივი კვეთის 

მაქსიმალური სიდიდით არა უმეტეს 6 მმ-ისა 4% A 0%         



74082100 
შენადნობებისაგან სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე 

(თითბერებისაგან) 7% A 0%         

74082210 
შენადნობებისაგან სპილენძისა და ნიკელის ფუძეზე 

(კუპრონიკელისაგან)  8% A 0%         

74082290 
შენადნობებისაგან სპილენძის, ნიკელისა და თუთიის 

ფუძეზე (ნეიზილბერისაგან) 8% A 0%         

74082900 დანარჩენი 7% A 0%         

74091110 

სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, 

სისქით 0,15 მმ-ზე მეტი，ჟანგბადის შემცველი არა უმეტეს 

10PPM 4% A 0%         

74091190 
რაფინირებული სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები 

ან ლენტები, სისქით 0,15 მმ-ზე მეტი， 4% A 0%         

74091900 
რაფინირებული სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები 

ან ლენტები, სისქით 0,15 მმ， 4% A 0%         

74092100 
 სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, 

რულონებად, სისქით 0,15 მმ， 7% A 0%         

74092900 
 სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, 

რულონების გარეშე, სისქით 0,15 მმ， 7% A 0%         

74093100 

  სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, 

სპილენძისა და კალის შენადნობებისაგან 

(ბრინჯაოებისაგან), რულონებით, სისქით 0,15 მმ， 7% A 0%         

74093900 

  სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, 

სპილენძისა და კალის შენადნობებისაგან 

(ბრინჯაოებისაგან), რულონების გარეშე, სისქით 0,15 მმ， 7% A 0%         

74094000 

სპილენძისა და ნიკელის შენადნობებისაგან 

(კუპრონიკელისაგან) ან სპილენძის, ნიკელისა და თუთიის 

შენადნობებისაგან (ნეიზილბერისაგან) სისქით 0.15mm 7% A 0%         

74099000 დანარჩენი სპილენძის შენადნობებისაგან 7% A 0%         

74101100 რაფინირებული სპილენძისაგან 4% A 0%         

74101210 სპილენძის შენადნობებისაგან, ფუძით 7% A 0%         

74101290 
სპილენძის წიაღისეულის შენადნობი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ფუძის გარეშე 7% A 0%         

74102110 

სპილენძის კილიტა (ფუძის გარეშე ან ქაღალდის, მუყაოს, 

პლასტმასისა ან ანალოგიური მასალების ფუძეზე), სისქით 

(ფუძის ჩაუთვლელად) არა უმეტეს 0,15 მმ-ისა: 4% A 0%         

74102190 რაფინირებული სპილენძისაგან 4% A 0%         

74102210 
სპილენძისა, ნიკელისა, სპილენძის-ნიკელისა და თუთიის 

არაძვირფასი შენადნობიგან შემდგარი წიაღისეული 7% A 0%         

74102290 
ნიკელის შენადნობის წიაღისეული, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

74111011 

გადამუშავებული სპილენძის მილსადენი ხრახნიანი 

ბოჭკოთი ან ფრთით, რომლის გარე დიამეტრი არ აღემატება 

5მმს  4% A 0%         

74111019 
სხვა გადამუშავებული სპილენძის მილსადენი რომლის 

გარე დიამეტრი არ აღემატება 5მმს  4% A 0%         

74111020 
რაფინირებული სპილენძის მილები და მილაკები, გარე 

დიამეტრით 70მმ 4% A 0%         

74111090 
რაფინირებული სპილენძის მილები და მილაკები, გარე 

დიამეტრით 25მმ ან მეტი 4% A 0%         

74112110 
შენადნობებისაგან სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე 

(თითბერებისაგან) 7% A 0%         

74112190 დანარჩენი 7% A 0%         

74112200 

 შენადნობებისაგან სპილენძისა და ნიკელის ფუძეზე 

(კუპრონიკელისაგან) ან შენადნობებისაგან სპილენძის, 

ნიკელისა და თუთიის ფუძეზე (ნეიზილბერისაგან) 7% A 0%         



74112900 დანარჩენი 7% A 0%         

74121000 
სპილენძის ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის, 

რაფინირებული 4% A 0%         

74122010 

გაზის მოწყობილობა, მილი ან მილსადენის სახით 

სპილენძისა და ნიკელის ან სპილენძისა, ნიკელისა და 

თუთიის არაძვირფასი შენადნობით 7% B 5.6% 4.2% 2.8% 1.4% 0% 

74122090 

გაზის მოწყობილობა, მილის ან მილსადენის სახით 

რომელიც შეიცავს სპილენძის შენადნობს, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

74130000 

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, დაწნული ზონრები და 

ანალოგიური ნაკეთები სპილენძისაგან 

ელექტროიზოლაციის გარეშე 5% A 0%         

74151000 
ლურსმნები, ჭიკარტები, სამხაზველო ჭიკარტები, კავები და 

ანალოგიური ნაწარმი 8% A 0%         

74152100  საყელურები (ზამბარიანი საყელურების ჩათვლით) 10% A 0%         

74152900 დანარჩენი 10% A 0%         

74153310 ხრახნები, ხისთვის 8% A 0%         

74153390  ხრახნები; ჭანჭიკები და ქანჩები 8% A 0%         

74153900 დანარჩენი 10% A 0%         

74181010 

ნაწარმი სასადილო, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები; 

სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, საწმენდი ან 

საპრიალებელი ბალიშები, ხელთათმანები და ანალოგიური 

ნაწარმი  18% A 0%         

74181020 

სამზარეულო და საცხობი მოწყობილობები 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის, არა ელექტრული, და 

მათი ნაწილები  20% A 0%         

74181090 
მაგიდა, სამზარეულო ნაწარმი და მათი მოწყობილობები, 

სპილენძის გარდა  18% A 0%         

74182000 
 სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები და მათი 

ნაწილები 18% A 0%         

74191000 სპილენძის ჯაჭვები და მათი ნაწილები 14% A 0%         

74199110 

 სხმული, ფასონური, დაშტამპული ან ნაჭედი, მაგრამ 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, ტექნიკური 

გამოყენებისთვის 10% A 0%         

74199190 

 სხმული, ფასონური, დაშტამპული ან ნაჭედი, მაგრამ 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, არა ტექნიკური 

გამოყენებისთვის 20% A 0%         

74199920 სპილენძის ზამბარები 10% A 0%         

74199930 
ქსოვილი (უსასრულო ლენტის ჩათვლით), სპილენძის 

მავთულისაგან  7% A 0%         

74199940 
ქსოვილი (უსასრულო ლენტის ჩათვლით), ჩარჩოები და 

ბადეები სპილენძის მავთულისაგან 8% A 0%         

74199950 

სპილენძის სამზარეულო და საცხობი მოწყობილობები 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები , 

არა ელექტრული,  20% A 0%         

74199991 
დანარჩენი სპილენძის ნაკეთები ტექნიკური 

გამოყენებისათვის 10% A 0%         

74199999 
დანარჩენი სპილენძის ნაკეთები არა ტექნიკური 

გამოყენებისათვის 20% A 0%         

75011000 ნიკელის შტეინი 3% A 0%         

75012010 
ნიკელის შუალედური პროდუქტები მიღებული 

ჰიდრომეტალურგიული დამუშავების შედეგად 3% A 0%         

75012090 
ნიკელის ოქსიდების აგლომერატები და ნიკელის 

მეტალურგიის სხვა შუალედური პროდუქტები 3% A 0%         



75021010 

ნიკელი 99.99%-ზე მეტი ნიკელისა და 0.005 მას%-ზე 

ნაკლები კობალტის შემცველობით, დაუმუშავებელი, 

არალეგირებული  3% A 0%         

75021090 ნიკელი დაუმუშავებელი, არალეგირებული 3% A 0%         

75022000 ნიკელი დაუმუშავებელი, ლეგირებული 3% A 0%         

75030000 ნიკელის ნარჩენები და ჯართი 2% A 0%         

75040010 ნიკელის ფხვნილები და ქერცლი, არალეგირებული 4% A 0%         

75040020 ნიკელის ფხვნილები და ქერცლი, ლეგირებული 4% A 0%         

75051100 
ნიკელის წნელები, არმატურა და პროფილები, 

არალეგირებული 6% A 0%         

75051200 
ნიკელის წნელები, არმატურა და პროფილები, 

ლეგირებული 6% A 0%         

75052100 ნიკელის მავთულები, არალეგირებული 6% A 0%         

75052200 ნიკელის მავთულები ლეგირებული  6% A 0%         

75061000 
ნიკელის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და 

კილიტა, არალეგირებული 6% A 0%         

75062000 
ნიკელის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და 

კილიტა, ლეგირებული 6% A 0%         

75071100 ნიკელის მილები, მილაკები, არალეგირებული 6% A 0%         

75071200 ნიკელის მილები, მილაკები, ლეგირებული 6% A 0%         

75072000 ნიკელის მილები, მილაკები და ფიტინგები 6% A 0%         

75081010 ქსოვილი ნიკელის მავთულისგან 6% A 0%         

75081080 
გისოსები და ბადეები ნიკელის მავთულისაგან, ტექნიკური 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი   6% A 0%         

75081090 
გისოსები და ბადეები ნიკელის მავთულისაგან, 

არატექნიკური მიზნებისთვის გამოსაყენებელი   6% A 0%         

75089010 ნიკელის გალვანური ანოდები 4% A 0%         

75089080 

ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ტექნიკური მიზნებისთვის 

გამოსაყენებელი   6% A 0%         

75089090 

ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, არატექნიკური 

მიზნებისთვის გამოსაყენებელი   6% A 0%         

76011010 
99.95 მას% ან მეტი დაუმუშავებელი ალუმინის 

შემცველობით, არალეგირებული  5% A 0%         

76011090 
დაუმუშავებელი ალუმინი, არალეგირებული, ხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

76012000 დაუმუშავებელი ალუმინი, ლეგირებული 7% A 0%         

76020000 ალუმინის ნარჩენები და ჯართი 2% B 1.2% 0.9% 0.6% 0.3% 0% 

76031000 არაფენოვანი სტრუქტურის მქონე ალუმინის ფხვნილები 6% A 0%         

76032000 
ფენოვანი სტრუქტურის მქონე ალუმინის ფხვნილები, 

ქერცლის ჩათვლით 7% A 0%         

76041010 ალუმინის წნელები, არმატურა, არალეგირებული 5% A 0%         

76041090 
ალუმინის წნელები, არმატურა და პროფილები, 

არალეგირებული 5% A 0%         

76042100 ალუმინის ღრუ პროფილები, არალეგირებული 5% A 0%         

76042910 ალუმინის წნელები, არმატურა, ლეგირებული 5% A 0%         

76042990 
ალუმინის წნელები, არმატურა და პროფილები, 

ლეგირებული 5% A 0%         

76051100 
ალუმინის მავთული, არალეგირებული ალუმინისაგან, 

განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით 7 მმ-ზე მეტი 8% A 0%         

76051900 
ალუმინის მავთული, არალეგირებული ალუმინისაგან, 

განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით არაუმეტეს 7 მმ-სა 8% A 0%         

76052100 
ალუმინის მავთული, ლეგირებული ალუმინისაგან, განივი 

კვეთის მაქსიმალური სიდიდით 7 მმ-ზე მეტი 8% A 0%         



76052900 
ალუმინის მავთული, ლეგირებული ალუმინისაგან, განივი 

კვეთის მაქსიმალური სიდიდით არაუმეტეს 7 მმ-სა 8% A 0%         

76061121 

მართკუთხა ალუმინის ფილები, ფურცლები, ზოლები 

არალეგირებული ალუმინისა და პლასტიკატისგან, სისქით 

არაუმეტეს 0.3 მმ-სა და 0.36 მმ-ზე ნაკლები 6% A 0%         

76061129 

დანარჩენი მართკუთხა ალუმინის ფილები, ფურცლები, 

ზოლები არალეგირებული ალუმინისა და პლასტიკატისგან, 

სისქით არანაკლებ 0.3 მმ-სა და 0.36 მმ-ზე ნაკლები 6% A 0%         

76061191 

მართკუთხა ალუმინის ფილები, ფურცლები, ზოლები 

არალეგირებული ალუმინისა და პლასტიკატისგან, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   6% A 0%         

76061199 

დანარჩენი მართკუთხა ალუმინის ფილები, ფურცლები, 

ზოლები არალეგირებული ალუმინისა და პლასტიკატისგან, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   6% A 0%         

76061220 

მართკუთხა ფილები, ფურცლები, ზოლები 

არალეგირებული, სისქით 0.2 მმ-ზე მეტი და 0.28 მმ-ზე 

ნაკლები 6% A 0%         

76061230 

მართკუთხა ფილები, ფურცლები, ზოლები 

არალეგირებული, სისქით არანაკლებ 0.2 მმ-ზე მეტი და 

არაუმეტეს 0.35 მმ-სა 6% A 0%         

76061251 

მართკუთხა ფილები, ფურცლები, ზოლები ალუმინის 

შენადნობებისაგან, სისქით 0.35 მმ-ის ტოლი ან მეტი, მაგრამ 

არაუმეტეს 4 მმ-სა 6% A 0%         

76061259 

დანარჩენი მართკუთხა ფილები, ფურცლები, ზოლები 

ალუმინის შენადნობებისაგან, სისქით 0.35 მმ-ის ტოლი ან 

მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 4 მმ-სა 6% A 0%         

76061290 
მართკუთხა ფილები, ფურცლები, ზოლები ალუმინის 

შენადნობებისაგან, სისქით 4 მმ-ზე მეტი 6% A 0%         

76069100 

ალუმინის ფილები, ფურცლები, ზოლები არალეგირებული, 

სისქით 0.2 მმ-ზე მეტი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი   6% A 0%         

76069200 

ალუმინის ფილები, ფურცლები, ზოლები ლეგირებული, 

სისქით 0.2 მმ-ზე მეტი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი   10% A 0%         

76071110 

ალუმინის კილიტა, ფუძის გარეშე, ნაგლინი, მაგრამ 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, სისქით არაუმეტეს 0.007 მმ-

სა 6% A 0%         

76071120 

ალუმინის კილიტა (ფუძის გარეშე ან ქაღალდის, მუყაოს, 

პლასტმასის ან ანალოგიური მასალის ფუძეზე) სისქითა 

0.007 მმ-ზე მეტი და 0,01 მმ-ზე ნაკლები 6% A 0%         

76071190 

ალუმინის კილიტა, ფუძის გარეშე, ნაგლინი, მაგრამ 

შემდგომი დამუშავების გარეშე, სისქით არაუმეტეს 0.2 მმ-სა 

და 0.007 მმ-ზე მეტი 6% A 0%         

76071900 
ალუმინის კილიტა, ფუძის გარეშე, სისქით არაუმეტეს 0.2 

მმ-სა  6% A 0%         

76072000 
ალუმინის კილიტა, ფუძით, სისქით (ფუძის ჩაუთვლელად) 

არაუმეტეს 0.2 მმ-სა  6% A 0%         

76081000 ალუმინის მილები და მილაკები, არალეგირებული 8% A 0%         

76082010 

ალუმინის მილები და მილაკები ალუმინის 

შენადნობებისაგან, რომელთა გარე დიამეტრი არ აღემატება 

10 სმ-ს  8% A 0%         

76082091 

ალუმინის მილები და მილაკები ალუმინის 

შენადნობებისაგან, რომელთა გარე დიამეტრი აღემატება 10 

სმ-ს, ხოლო კედლის სისქე არ აღემატება 25 მმ-ს 8% A 0%         

76082099 დანარჩენი ლუმინის მილები და მილაკები ალუმინის 8% A 0%         



შენადნობებისაგან 

76090000 ალუმინის ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის  8% A 0%         

76101000 
ალუმინის კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები, კარების 

ზღურბლები 25% A 0%         

76109000 

ალუმინის ლითონკონსტრუქციები და მათი ნაწილები სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; ფურცლები, 

წნელები და ალუმინის ანალოგიური ნაკეთები, 

ლითონკონსტრუქციებში გამოსაყენებლად განკუთვნილი 6% A 0%         

76110000 

ალუმინის ავზები და ალუმინის ანალოგიური ტევადობები 

(შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) 300 ლ-ზე 

მეტი ტევადობით 12% A 0%         

76121000 დეფორმირებადი მილოვანი ტევადობები 12% A 0%         

76129010 ხისტი მილოვანი ტევადობები ალუმინისაგან 30% A 0%         

76129090 

ალუმინის ტევადობები 300 ლ-ზე ნაკლები ტევადობით, 

მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

76130010 
ალუმინის ტევადობები ეკუმშული ან გათხევადებული 

აირებისათვის, განკუთვნილი საცალო შეფუთვისთვის 12% A 0%         

76130090 
ალუმინის ტევადობები ეკუმშული ან გათხევადებული 

აირებისათვის, განკუთვნილი არასაცალო შეფუთვისთვის 6% A 0%         

76141000 

დაგრეხილი მავთული, დაწნული ზონრები და 

ანალოგიური ნაკეთები ალუმინისაგან, ფოლადის 

გულარით, ელექტროიზოლაციის გარეშე 6% A 0%         

76149000 

დაგრეხილი მავთული, დაწნული ზონრები და 

ანალოგიური ნაკეთები ალუმინისაგან, 

ელექტროიზოლაციის გარეშე, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

76151010 

ალუმინის სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, საწმენდი 

და საპრიალებელი ბალიშები, ხელთათმანები და 

ანალოგიური ნაწარმი 18% A 0%         

76151090 

ალუმინის ნაწარმი სასადილო, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი 

საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

76152000 
სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები და მათი 

ნაწილები 18% A 0%         

76161000 
ლურსმნები, ჭიკარტები, კავები, ჭანჭიკები, ქანჩები და 

ანალოგიური ნაკეთები 10% A 0%         

76169100 
ქსოვილი, გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები ალუმინის 

მავთულისაგან 10% A 0%         

76169910 
ყველა დანარჩენი ნაწარმი სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი ტექნიკური გამოყენებისათვის 10% A 0%         

76169990 
ყველა დანარჩენი ნაწარმი სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი არა ტექნიკური გამოყენებისათვის 15% A 0%         

78011000 ტყვია რაფინირებული დაუმუშავებელი 3% A 0%         

78019100 
სტიბიუმის, სხვა ელემენტებს შორის ჭარბი მასის 

ელემენტის სახით შემცველი 3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 

78019900 
დაუმუშავებელი ტყვია სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 3% A 0%         

78020000 ტყვიის ნარჩენები და ჯართი 2% A 0%         

78041100 
ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა სისქით (ფუძის 

ჩაუთვლელად) არა უმეტეს 0,2 მმ-ისა 6% A 0%         

78041900 
ტყვიის ფირფიტები, ფურცელები, ზოლები და ფოლგა სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

78042000 ტყვიის ფხვნილი და ქერტლი 6% A 0%         

78060010 ტყვიის წნელები, პროფილები და მავთულები 6% A 0%         



78060090 დანარჩენი ტყვიის ნაწარმი 6% A 0%         

79011110 
დაუმუშავებელი თუთია, შენადნობის გარეშე, ეომელიც 

შეიცავს 99.995%-ს ან მეტ თუთიას 3% A 0%         

79011190 
დაუმუშავებელი თუთია, შენადნობის გარეშე, რომელიც 

შეიცავს 99.99%-ს ან მეტ თუთიას და 99.995%-ზე ნაკლებს 3% A 0%         

79011200 
დაუმუშავებელი თუთია, შენადნობის გარეშე, რომელიც 

შეიცავს 99.99%ზე ნაკლებ თუთიას 3% A 0%         

79012000 თუთიის შენადნობი დაუმუშავებელი 3% A 0%         

79020000 თუთიის ნარჩენები და ჯართი 2% A 0%         

79031000 თუთიის მტვერი 6% A 0%         

79039000 თუთიის ფხვნილები და ქერცლი: 6% A 0%         

79040000 თუთიის წნელები, პროფილები და მავთული  6% A 0%         

79050000 
თუთიის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და 

კილიტა  6% A 0%         

79070020 
თუთიის მილები ან მილსადენები და თუთიის მილიების ან 

მილსადენების ფიტინგები 6% A 0%         

79070030 თუთიის სხვა ნაწარმი 6% A 0%         

79070090 
თუთიის სხვა ნაწარმი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი არა ინდუსტრიული გამოყენებისათვის 6% A 0%         

80011000 კალა შენადნობის გარეშე დაუმუშავებელი 3% A 0%         

80012010 ბაბიტი, დაუმუშავებელი 3% A 0%         

80012021 მრჩილავი შემცველობით 0,1% -ზე ნაკლები ტყვიის 3% A 0%         

80012029 დანარჩენი მრჩილავი 3% A 0%         

80012090 
კალის დაუმუშავებელი შენადნობი სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 3% A 0%         

80020000 კალის ნარჩენები და ჯართი 2% A 0%         

80030000 კალის წნელები, პროფილები და მავთულები 8% A 0%         

80070020 
კალის ფირფიტა, ფურცელი და ზოლები, სისქე არა უმეტეს 

0.2მმ   8% A 0%         

80070030 
კალის ფოლგა სისქით არაუმეტეს 0.2 მმ, კალის ფხვნილი და 

ქერტლი 8% A 0%         

80070040 კალის მილები, მილაკები და მილის ან მილების ფიტინგები 8% A 0%         

80070090 
დანარჩენი კალის ნაკეთობები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

81011000 ვოლფრამის ფხვნილი 6% A 0%         

81019400 
ვოლფრამი დაუმუშავებელი, წნელების ჩათვლით, 

დამზადებული უბრალო შეცხობით 3% A 0%         

81019600 ვოლფრამის მავთული 8% A 0%         

81019700 ვოლფრამის ნარჩენები და ჯართი 3% A 0%         

81019910 ვოლფრამის დაუმუშავებელი წნელები და პროფილები 5% A 0%         

81019990 ვოლფრამის სხვა პროდუქტები 8% A 0%         

81021000 მოლიბდენის ფხვნილები 6% A 0%         

81029400 
მოლიბდენი დაუმუშავებელი, უბრალო შეცხობით 

დამზადებული წნელების ჩათვლით 3% A 0%         

81029500 
მოლიბდენის ბარები / წნელები / პროფილები / პლიტები / 

ფურცელი / ლენტები 8% A 0%         

81029600 მოლიბდენის მავთული 8% A 0%         

81029700 მოლიბდენის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81029900 სხვა მოლიბდენის ნაკეთობები 8% A 0%         

81032011 ტანტალის ფხვნილი, სიმჭიდროვე ნაკლები 2.2g / სმ 3 6% A 0%         

81032019 ფხვნილი ტანტალის, სიმჭიდროვე 2.2g / სმ 3 ან მეტი 6% A 0%         

81032090 ტანტალი დაუმუშავებელი, წნელების ჩათვლით 6% A 0%         

81033000 ტანტალის ნარჩენი და ჯართი 6% A 0%         

81039011 ტანტალის მავთული, ნაკლებია 0.5მმ დიამეტრზე პატარა 8% A 0%         



81039019 სხვა ტანტალის მავთულები 8% A 0%         

81039090 ტანტალის პროფილები და სხვა ნაკეთობები 8% A 0%         

81041100 
დაუმუშავებელი მაგნიუმი, მაგნიუმის შემცველობით 

არანაკლებ 99,8 მას.%-ისა 6% A 0%         

81041900 მაგნიუმი დაუმუშავებელი, სხვაგან დაუსახელებელი 6% A 0%         

81042000 მაგნიუმის ნარჩენი და ჯართი 2% A 0%         

81043000 
მაგნიუმის ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, 

დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები 8% A 0%         

81049010 დასრულებული მაგნიუმი 8% A 0%         

81049020 მაგნიუმის ნაკეთობები 8% A 0%         

81052010 
კობალტის შტეინი და კობალტის მეტალურგიის დანარჩენი 

შუალედური პროდუქტები 4% A 0%         

81052020 
კობალტი, დაუმუშავებელი, შუალედური პროდუქტები, 

ფხვნილები 4% A 0%         

81052090 
კობალტი, დაუმუშავებელი, შუალედური პროდუქტები, 

ფხვნილები 4% A 0%         

81053000 კობალტის ნარჩენი და ჯართი 4% A 0%         

81059000 დასრულებული კობალტი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81060010 
ბისმუთი დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი; 

ფხვნილები 3% A 0%         

81060090 გამოყოფილი ბისმუთი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81072000 კადმიუმი, დაუმუშავებელი; ფხვნილები 3% A 0%         

81073000 კადმიუმის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81079000 დასრულებული კადმიუმი და მისი ნაკეთობებ 8% A 0%         

81082021 ტიტანის ღრუბელი 3% A 0%         

81082029 სხვა დაუმუშავებელი ტიტანი 3% A 0%         

81082030 ტიტანის ფხვნილები 3% A 0%         

81083000 ტიტანის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81089010 ტიტანის წნელები, პროფილები და მავთული 8% A 0%         

81089020 ტიტანის მავთული 8% A 0%         

81089031 
ტიტანის ფილები, ფურცლები, ზოლები, კილიტა, 0.8 მმ ან 

ნაკლები 8% A 0%         

81089032 
ტიტანის ფილები, ფურცლები, ზოლები, კილიტა, 0.8 მმ-ზე 

მეტი 8% A 0%         

81089040 ტიტანის მილები და მილაკები 8% A 0%         

81089090 
დასრულებული ტიტანი და მისინაკეთობები, სხვაგან 

დაუსახელებელი 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

81092000 ცირკონიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები 3% A 0%         

81093000 ცირკონიუმის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81099000 დამუშავებული ცირკონიუმი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81101010 სტიბიუმი დაუმუშავებელი 3% A 0%         

81101020 სტიბიუმის ფხვნილი 3% A 0%         

81102000 სტიბიუმის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81109000 დამუშავებული სტიბიუმი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81110010 
მანგანუმი დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი; 

ფხვნილები 3% A 0%         

81110090 მანგანუმი დაუმუშავებელი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81121200 ბერილიუმის დაუმუშავებელი; ფხვნილები 3% A 0%         

81121300 ბერილიუმის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81121900 დამუშავებული ბერილიუმი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81122100 ქრომი დაუმუშავებელი; ფხვნილები 3% A 0%         

81122200 ქრომის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81122900 
ქრომი დაუმუშავებელი და მისი ნაკეთობები, სხვაგან 

დაუსახელებელი 3% B 2.4% 1.8% 1.2% 0.6% 0% 



81125100 ტალიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები 3% A 0%         

81125200 ტალიუმის ნარჩენი და ჯართი 3% A 0%         

81125900 დამუშავებული ტალიუმი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81129210 გერმანიუმი; დაუმუშავებელი, ნარჩენები და ჯართი 3% A 0%         

81129220 ვანადიუმი; დაუმუშავებელი, ნარჩენები და ჯართი 3% A 0%         

81129230 ინდიუმი; დაუმუშავებელი, ნარჩენები და ჯართი 3% A 0%         

81129240 
ნიობიუმი; დაუმუშავებელი, ნარჩენები და ჯართი; 

ფხვნილები 3% A 0%         

81129290 
არაძვირფასი ლითონების და მისი ნაკეთობები, 

დაუმუშავებელი 3% A 0%         

81129910 გერმანიუმი და მისი ნაკეთობები 3% A 0%         

81129920 ვანადიუმი და მისი ნაკეთობები 3% A 0%         

81129930 დამუშავებული, ინდიუმი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81129940 დამუშავებული, ნიობიუმი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81129990 დამუშავებული არაძვირფასი მეტალი და მისი ნაკეთობები 8% A 0%         

81130010  გრანულები, მეტალოკერამიკის ფხვნილები 8% A 0%         

81130090 
სხვა მეტალოკერამიკა და მისგან წარმოებული ნაკეთობები, 

ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით 8% A 0%         

82011000  ნიჩაბი  8% A 0%         

82013000  ურო, თოხი და ფოცხი 8% A 0%         

82014000  წალდი, ცულის მსგავსი ინსტრუმენტები 8% A 0%         

82015000 
სეკატორი, ვაზის მაკრატლისა და მაკრატლის მსგავი 

ხელსაწყო 8% A 0%         

82016000 
 ფორმების მისაღებას გამოსაყენებელი მაკრატელი, ორ 

ხელში დასაჭერი მაკრატელი 8% A 0%         

82019010 ჩანგლები 8% A 0%         

82019090 
 ცელი, ნამგალი, და სხვა საგნები რომლეიც გამოიყენება 

მებაღეობისათვის 8% A 0%         

82021000 ხელის ხერხი 8% A 0%         

82022010 ლენტიანი ხერხი 8% A 0%         

82022090 ლენტიანი ხერხი 8% A 0%         

82023100 ცირკულარული ხერხი  ფოლადზე სამუშაოდ 8% A 0%         

82023910 
ცირკულარული ხერხი ბუნებრივ ან ხელოვნურ 

ბრილიანტებზე სამუშაოდ 8% A 0%         

82023990 ცირკულარული ხერხი სხვა ნივთებისათვის 8% A 0%         

82024000 ჯაჭვის პირები 8% A 0%         

82029110  სწორი ხერხის პირები რკინაზე სამუშაო 8% A 0%         

82029190 სწორი ხერხის პირები რკინაზე სამუშაო 8% A 0%         

82029910 სხვა ხერხის პირები  8% A 0%         

82029990  სხვა ხერხის პირები 11% A 0%         

82031000   ქლიბები და მსგავსი ინსტრუმენტები 11% A 0%         

82032000 
ბრტყელტუჩები, გაზკბილები, პინცეტები და მსგავსი 

ხელსაწყოები 11% A 0%         

82033000 

მილსაჭრელი მოწყობილობები, ჭანჭიკსაჭრელი 

მაკრატლები, სახვრეტელები და ხელის ანალოგიური 

ინსტრუმენტები  11% A 0%         

82034000 
 ლითონის საჭრელი, ჭანჭიკსაჭრელი მაკრატლები, 

სახვრეტელები და ანალოგიური ინსრტუმენტები 11% A 0%         

82041100 
მარწუხები (მკვნეტარების ჩათვლით), ბრტყელტუჩები, 

გაზკბილები   11% A 0%         

82041200 
მარწუხები (მკვნეტარების ჩათვლით), ბრტყელტუჩები, 

გაზკბილები   10% A 0%         

82042000 
Wrench sockets including ratchet handles extensions & spinners 

ბრტყელტუჩები ... 10% A 0%         



82051000 
 საბურღი, გარე და შიდა კუთხვილების საჭრელი 

ინსტრუმენტები 10% A 0%         

82052000  ჩაქუჩები და უროები 10% A 0%         

82053000 
შალაშინები, სატეხები, ხვეწები და ანალოგიური მჭრელი 

ინსტრუმენტები მერქნის დამუშავებისათვის 11% A 0%         

82054000 Screwdrivers სახრახნისები 11% A 0%         

82055100 
 თმის  მაშები, ბოთლის სახსნელი, თხილის სატეხი და სხვა 

ატაშობით მსგავსი ინსტრუმენტი 11% A 0%         

82055900 
 პინცეტები (რომელიც გამოიყენება საათის 

მექანიზმისათვის) და სხვა მსგავსი ინსტრუმენტები 10% A 0%         

82056000 გაზმფრქვეველი 10% A 0%         

82057000 საკები, სახვრეტელები და ანალოგიური ინსრტუმენტები 11% A 0%         

82059000 Sets of articles of two′more of the foregoing subheadings  11% A 0%         

82060000 

8202—8205 სასაქონლო პოზიციების ორი ან მეტი 

ინსტრუმენტი, ნაკრებებში, საცალო ვაჭრობისათვის 

განკუთვნილ 11% A 0%         

82071300 
კლდის ქანებისა ან გრუნტის საბურღი ინსტრუმენტი, მუშა 

ნაწილით ლითონკერამიკისაგან 8% A 0%         

82071910 

Rock drill/earth boring tools with workng part of diamond/cubic BN  

კლდის ქანებისა ან გრუნტის საბურღი ინსტრუმენტი, მუშა 

ნაწილით ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან 8% A 0%         

82071990 
კლდის ქანებისა ან გრუნტის საბურღი ინსტრუმენტი, მუშა 

ნაწილით სხვა მასალებისაგან 8% A 0%         

82072010 
თვალაკები ლითონის ადიდვისა ან ექსრტუდირებისათვის , 

მუშა ნაწილით ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან  8% A 0%         

82072090 
თვალაკები ლითონის ადიდვისა ან ექსრტუდირებისათვის , 

მუშა ნაწილით დანარჩენი მასალებისაგან 8% A 0%         

82073000 საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები 8% A 0%         

82074000   კუთხვილების საჭრელი ინსტრუმენტები 8% A 0%         

82075010 

საბურღი ინსტრუმენტები,კლდის ქანების საბურღი 

ინსტრუმენტისა, მუშა ნაწილით ალმასისა ან 

აგლომერირებული ალმასისაგან 8% A 0%         

82075090 

Tools for drilling, with workng part of oth materials, 

nesინსტრუმენტები,კლდის ქანების საბურღი 

ინსტრუმენტისა, მუშა ნაწილით სხვა მასალებისაგან 8% A 0%         

82076010 
გამოსაჩარხი და გასაჭიმი ინსტრუმენტები, მუშა ნაწილით 

ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან 8% A 0%         

82076090 
გამოსაჩარხი და გასაჭიმი ინსტრუმენტები, მუშა ნაწილით 

სხვა მასალებისაგან 8% A 0%         

82077010 
გამოსაჩარხი და გასაჭიმი ინსტრუმენტები, მუშა ნაწილით 

ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან 8% A 0%         

82077090 სახარატო დამუშავების ინსტრუმენტები 8% A 0%         

82078010 
სახარატო დამუშავების ინსტრუმენტები მუშა ნაწილით 

ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან 8% A 0%         

82078090 სახარატო დამუშავების სხვა ინსტრუმენტები 8% A 0%         

82079010 
საცვლელი ინსტრუმენტები, დანარჩენი, მუშა ნაწილით 

ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან 8% A 0%         

82079090 
საცვლელი ინსტრუმენტები, დანარჩენი, მუშა ნაწილით სხვა 

მასალებისაგან 8% A 0%         

82081011 

დანები და მჭრელი პირები, ლითონკერამიკისაგან, 

დაგრუნტული ან დაფერილი, მეტალის დამუშავებისთვის,  

მანქანებისა ან მექანიკური სამარჯვებისათვის 8% A 0%         

82081019 
დანები ან მჭრელი პირები მანქანებისა ან მექანიკური 

სამარჯვებისათვის 8% A 0%         

82081090 დანები ან მჭრელი პირები მანქანებისა ან მექანიკური 8% A 0%         



სამარჯვებისათვის, ლითონის დამუშავებისათვის 

82082000 
დანები ან მჭრელი პირები მანქანებისა ან მექანიკური 

სამარჯვებისათვის, მერქნის დამუშავებისათვის 8% A 0%         

82083000 
დანები ან მჭრელი პირები სურსათის ინდუსტრიის 

მანქანებისა ან მექანიკური სამარჯვებისათვის: 8% A 0%         

82084000 დანები და მჭრებლი პირები, მერქნის დამუშავებისათვის 8% A 0%         

82089000 
დანები და მჭრებლი პირები, ტყავის, ქაღალდის, თამბაქოს 

დამუშავებისთვის და სხვა მეურნეობაში გამოსაყენებლად 8% A 0%         

82090010 ფირფიტები, მათზე დაუყენებელი, ლითონკერამიკისაგან: 8% A 0%         

82090021 
ლითონკერამიკისაგან მარცვლების ზომით არა უმეტეს 0.8 

მიკრონისა 8% A 0%         

82090029 
ძელაკები ინსტრუმენტებისათვის, მათზე დაუყენებელი, 

ლითონკერამიკისაგან 8% A 0%         

82090030 
ბუნიკები  ინსტრუმენტებისათვის, მათზე დაუყენებელი, 

ლითონკერამიკისაგან 8% A 0%         

82090090 
ანალოგიური ნაწარმი ინსტრუმენტებისათვის, მათზე 

დაუყენებელი, ლითონკერამიკისაგან: 8% A 0%         

82100000 
ხელის მექანიკური ხელსაწყოები, მასით 10 კგ ან ნაკლები 

საკვების ან სასმელების მოსამზადებლად 18% A 0%         

82111000 დანების ნაკრებები 18% A 0%         

82119100 სამაგიდე დანები ფიქსირებული პირით 18% A 0%         

82119200 
ყასაბის დანები, სანადირო დანები და სხვა დანები 

ფიქსირებული პირით 12% A 0%         

82119300 ჯიბის და საკვეთები და სხვა დასაკეცი დანები 18% A 0%         

82119400 დანის ტარები 8211.10 დან 8211.94 პოზიციის ჩათვლით 14% A 0%         

82119500 ტარები არაძვირფასი ლითონებისაგან  12% A 0%         

82121000 უსაფრთხო სამართებლები შეუცვლელი პირებით 12% A 0%         

82122000 
უსაფრთხო სამართებლების პირები, სამართებლების 

პირების ზოლური ნამზადების ჩათვლით 14% A 0%         

82129000 სამართებლების პირების 12% A 0%         

82130000 
მაკრატლები, მკერავის მაკრატლები და ანალოგიური 

მაკრატლები, და მათი პირები 12% A 0%         

82141000 
დანები ქაღალდის, კონვერტების გასახსნელი და ტექსტის 

საწმენდი, ფანქრების სათლელები და მათი პირები 12% A 0%         

82142000 
მანიკიურისა ან პედიკიურის ნაკრებები და ინსტრუმენტები 

(ფრჩხილის ქლიბების ჩათვლით) 18% A 0%         

82149000 
ყასბების სპეციალური დანები ან სპეციალური სამზარეულო 

და საკეპი დანები და სხვა დანაჩანგალი 18% A 0%         

82151000 

სამზარეულო ან სასადილო ნაკეთობების ნაკრებები, 

რომლებიც შეიცავენ ძვირფასი ლითონით გალვანური 

მეთოდით დაფარულ ერთი ნაწარმის მაინც 18% A 0%         

82152000 

სამზარეულო და სასადილო ნაკეთობების ნაკრებები 

რომლებიც არ შეიცავენ ძვირფასი ლითონით დაფარულ 

ნაწარმს  18% A 0%         

82159100 
სამზარეულო ან სასადილო ნაწარმი რომელიც არ არის არც 

ნაკრებში დაფარული ძვირფასი ლითონით  18% A 0%         

82159900 
სამზარეულო ან სასადილო ნაწარმი რომელიც არ არის არც 

ნაკრებში და არც არის დაფარული ძვირფასი ლითონით  18% A 0%         

83011000 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული ბოქლომები  14% A 0%         

83012010 
ცენტრალური საკეტები ძრავიანი სატრანსპორტი 

საშუალებებისათვის  10% A 0%         

83012090 სხვა სატრანსპორტო საშუალებების საკეტები  10% A 0%         

83013000 საკეტები, ავეჯში დასაყენებლად განკუთვნილი  14% A 0%         

83014000 
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული საკეტები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  14% A 0%         



83015000 
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული საკვალთები 

და საკვალთიანი ჩარჩოები, გაერთიანებული საკეტებთან  14% A 0%         

83016000 

არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული საკეტი 

ნაწილები, საკველთების და საკვალთიანი ჩარჩოების 

ჩათვლით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

83017000 
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული გასაღებები 

და გასაღებების თარგები ცალკე წარმოდგენილი 10% A 0%         

83021000 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული ანჯამები  10% A 0%         

83022000 
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული 

გორგოლაჭები  12% A 0%         

83023000 

სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური 

დეტალები ძრავიანი სატრანსპორტი საშუალებებისათვის, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  10% A 0%         

83024100 

სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური 

დეტალები შენობებში გამოსაყენებლად, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 14% A 0%         

83024200 

სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური 

დეტალები ავეჯში გამოსაყენებლად, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

83024900 

სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური 

დეტალები დამზადებული არაძვირფასი ლითონებისაგან, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 12% A 0%         

83025000 

ქუდების საკიდები, ქუდების კაუჭები, კროშტეინერები და 

ანალოგიური ნაწარმი , სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 14% A 0%         

83026000 
კარებების საკეტი ავტომატური არაძვირფასი 

ლითონებისაგან დამზადებული  12% A 0%         

83030000 

სეიფები, ჩასაკეტი ყუთები,  საბანკო საცავებში ფასეულობის 

უსაფრთხო შენახვისათვის ყუთები არაძვირფასი 

ლითონებისაგან 14% A 0%         

83040000 

არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული დოსიეს 

კარადები და კარტოთეკის ყუთები და ანალოგიური 

საკანცელარიო ნაწარმი 11% A 0%         

83051000 
არაძვირფასი მეტალებისაგან დამზადებული ფურნიტურა 

სტრაფჩამკერების  11% A 0%         

83052000 
არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მავთულის 

კავები  11% A 0%         

83059000 

არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული Letter corners, 

საკანცელარიო მოსაჭერები და სამაგრები, ანალოგიური 

საკანცელარიო ნაწარმი 11% A 0%         

83061000 
ზარები, გონგები და ანალოგიური არაელექტრული ნაწარმი, 

არაძვირფასი ლითნებისაგან  8% A 0%         

83062100 
სტატუეტები და დანარჩენი მოსართავი ძვირფასი 

ლითონებისაგან  8% A 0%         

83062910 ტიხრული სტატუეტები და დანარჩენი ორნამენტები 8% A 0%         

83062990 

არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული დანარჩენი 

სტატუეტები და დანარჩენი ორნამენტები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

83063000 
ფოტოების, სურათების ჩარჩოები და სარკეები არაძვირფასი 

ლითონებისაგან დამზადებული 8% A 0%         

83071000 მოქნილი მილები ფიტინგებით ან მათ გარეშე 8% A 0%         

83079000 

არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული მოქნილი 

მილები ფიტინგებით ან მათ გარეშე, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

83081000 არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული დუგმები, 11% A 0%         



რგოლაკები და ანჯამები 

83082000 
მილა, გაორებული მოქლონები არაძვირფასი 

ლითონებისაგან დამზადებული 11% A 0%         

83089000 
ბალთები, ბალთსესაკრავები, დუგმები და მძივები 

არაძვირფასი ლითნებისაგან დამზადებული 11% A 0%         

83091000 არაძვირფასი ლითონების საცობები და გვირგვინა საცობები  18% A 0%         

83099000 
საცობები, ხუფები და სახურავები და დანარჩენი 

საფუთავები არაძვირფასი ლითნებისაგან დამზადებული 12% A 0%         

83100000 
ასოები, ნომრები და მაჩენებლიანი ფირნიშნები და დანაჩენი 

სიმბოლოები არაძვირფასი ლითნებისაგან დამზადებული 18% A 0%         

83111000 
არაძვირფასი ლითონების ელექტროდები დანაფარით, 

გამოსაყენებლი რკალური ელექტროშედუღებისათის  8% A 0%         

83112000 
მავთული არაძვირფასი ლითონებისაგან გულარით, 

გამოსაყენებლი რკალური ელექტროშედუღებისათვის  8% A 0%         

83113000 

არაძვირფასი ლითონების ელექტროდები დანაფარით, 

გამოსაყენებელი რკალური ელექტროშედუღებისათვის, 

ლითონების ან ლითონების კარბიდების დალექვისათვის, 

შედუღებისთვის   8% A 0%         

83119000 
მავთული არაძვირფასი ლითონებისაგან გულარით, 

გამოსაყენებელი რკალური ელექტროშედუღებისათვის 8% A 0%         

84011000 ბირთვული რეაქტორები 2% A 0%         

84012000 
იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და 

მათი ნაწილები  1% A 0%         

84013010 თბოგამომყოფი ელემენტები (თგელი), დაუსხივებელი 2% A 0%         

84013090 დაუსხივებელი თბოგამომყოფი ელემენტების ნაწილები  1% A 0%         

84014010 
ბირთვული რეაქტორის დამხმარე ნაწილები, არა-

რადიოაქტიული 1% A 0%         

84014020 ბირთვული რეაქტორების შინაგანი რეაქტორები 1% A 0%         

84014090 ბირთვული რეაქტორების ნაწილები  1% A 0%         

84021110 
წყალმილა ქვაბები მწარმოებლობით მეტი, ვიდრე 900ტ 

ორთქლი საათში 3% A 0%         

84021190 
დანარჩენი წყალმილა ქვაბები მწარმოებლობით მეტი, 

ვიდრე 45ტ ორთქლი საათში   14% A 0%         

84021200 
წყალმილა ქვავები მწარმოებლობით არა უმეტეს, ვიდრე 45 

ტ ორთქლი საათში   5% A 0%         

84021900 

ორთქლმწარმოებელი ბოილერები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ჰიბრიდულუ 

ბოილერების ჩათვლით 5% A 0%         

84022000 გადახურებული წყლით სავსე ბოილერი  16% A 0%         

84029000 
ორთქლმწარმოებელი ბოილერების ნაწილები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 2% A 0%         

84031010 საყოფაცხოვრებო ტიპის ცენტრალური გათბობის ქვაბები  10% A 0%         

84031090 
ცენტრალური გათბობის ქვაბები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ჩაურთველი  10% A 0%         

84039000 
ცენტრალური გათბობის ქვაბის ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

84041010 
დამხმარე მოწყობილობა 84,02 სასაქონლო პოზიციის 

ქვაბებთან გამოსაყენებელი  7% A 0%         

84041020 
დამხმარე მოწყობილობა 84,03 სასაქონლო პოზიციის 

ქვაბებთან გამოსაყენებელი  10% A 0%         

84042000 
კონდენსატორები ორთქლწყლიანი ან ორთქლის სხვა 

ძალოვანი დანადგარებისათვის  14% A 0%         

84049010 დამხმარე მოწყობილობები 84041020 პოზიციის 10% A 0%         

84049090 
დამხმარე მოწყობილობები/კონდენსატორები 84041010, 

84042000 პოზიციებში 7% A 0%         



84051000 

აირგენერატორები ან წყალაირის გენერატორები გამწმენდი 

მოწყობილობებით ან მათ გარეშე; აცეტილენის 

აირგენერატორები და ანალოგიური აირგენერატორები 

გამწმენდი მოწყობილობებით ან მათ გარეშე 14% A 0%         

84059000 ნაწილები 8% A 0%         

84061000 
წყლის ორთქლის და ორთქლის ტურბინები გემების 

გადაადგილებისათის  5% A 0%         

84068110 
დანარჩენი წყლის ორთქლის და ორთქლის ტურბინები, 

40მვტ<სიმძლავრით ≤100მვ 5% A 0%         

84068120 
დანარჩენი წყლის ორთქლის და ორთქლის 

ტურბინები100მვ<სიმძლავრით≤350მვ 5% A 0%         

84068130 
დანარჩენი წყლის ორთქლის და ორთქლის ტურბინები, 

სიმძლავრით >350მვტ 6% A 0%         

84068200 
დანარჩენი წყლის ორთქლის და ორთქლის ტურბინები 

≤40მვტ 5% A 0%         

84069000 წყლის ორთქლის და ორთქლის ტურბინების ნაწილები  2% A 0%         

84071010 
თვითმრფინავები ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით

≤298kw 2% A 0%         

84071020 
თვითმრფინავები ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით  

>298kw 2% A 0%         

84072100 
გემების ძალური დანადგარები, საკიდი დგუშის ბრუნვითი 

ან უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით 8% A 0%         

84072900 

გემების ძალური დანადგარები, დგუშის ბრუნვითი ან 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

84073100 

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის 

უკუქცევით-წინსვლითი  მოძრაობით  87კარში მოცემული 

სატრანსპორტო საშუალებებისათის, ≤ 50სმ3 10% A 0%         

84073200 

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით 87კარში მოცემული 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის  >50სმ3 მაგრამ≤250სმ3 10% A 0%         

84073300 

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით 87კარში მოცემული 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის,  >250სმ3-დან 1000სმ3-

მდე 10% A 0%         

84073410 

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით 87კარში მოცემული 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, >1000სმ3 მაგრამ≤

3000ცმ3 10% A 0%         

84073420 

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით 87კარში მოცემული 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, >3000სმ3 10% A 0%         

84079010 ბიოგაზის ძრავა 12% A 0%         

84079090 
შიგაწვის ძრავები დანრჩენი, ნაპერწკლოვანი ანთებით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 18% A 0%         

84081000 გემების ძალური დანადგარები, დიზელის 5% A 0%         

84082010 
სიმძლავრით 132.39kw მეტი, 87 კარის სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 9% A 0%         

84082090 
სიმძლავრით 132.39kw ნაკლები, 87 კარის სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 25% A 0%         

84089010 ლოკომიტივის, დიზელის 6% A 0%         

84089091 
სიმძლევრით 14kw-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84089092 
სიმზლავრით 14kw0ზე მეტი მაგრამ არა უმეტეს 132.39kw-სა, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         



84089093 
სიმძლავრით 132.39kw-ზე მეტი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84091000 
სამოქალაქო ავიაციისათვის განკუთვნილი შიდაწვის 

ძრავებისათვის 2% A 0%         

84099110 
გემების ძალური დანადგარებისთვის განკუთვნილი 

შიდაწვის ძრავებისათვის 6% A 0%         

84099191 საწვავის მიწოდების ელექტრონული სისტემის ნაწილები 5% A 0%         

84099199 
შიდაწვის ძრავების სხვა ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84099910 
გემების ძალური დანადგარებისთვის განკუთვნილი, 

დიეზელი/ნახევრად დიზელი 5% A 0%         

84099920 ლოკომოტივების ძრავების. დიზელი/ნახევრად დიზელი 2% B 1.6% 1.2% 0.8% 0.4% 0% 

84099991 
დიზელის/ნახევრად-დიზელის სიმძლავრით 132.39kw 

ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 2% A 0%         

84099999 
დიზელის/ნახევრად-დიზელის სიმძლავრით 132.39kw მეტი, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84101100 
ჰიდრავლიკური ტურბინები და წყლის ბორბლები 

სიმძლავრით არა უმეტეს 1000 კვტ-ისა 10% A 0%         

84101200 

ჰიდრავლიკური ტურბინები და წყლის ბორბლები 

სიმძლავრით 1000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 000 

კვტ-ისა 10% A 0%         

84101310 
ჰიდრავლიკური ტურბინები და წყლის ბორბლები ქვემოდან 

შებერვის ტიპის, სიმძლავრით 35 000 კვტ-ზე მეტი 10% A 0%         

84101320 
ჰიდრავლიკური ტურბინები და წყლის ბორბლები 

ცილინდრული, სიმძლავრით 35 000 კვტ-ზე მეტი 10% A 0%         

84101330 
ჰიდრავლიკური ტურბინები და წყლის ბორბლები წყლის 

ტუმბოს ტიპის, სიმძლავრით 200000 კვტ-ზე მეტი 10% A 0%         

84101390 

ჰიდრავლიკური ტურბინები და წყლის ბორბლები 

სიმძლავრით 1000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 000 

კვტ-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

84109010 
ჰიდროტურბინები, წყლის ბორბლები და მათი 

რეგულატორები 6% A 0%         

84109090 
ჰიდრავლიკური ტურბინები / წყლის ბორბალის ნაწილები 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 6% A 0%         

84111110 
ტურბორეაქტიული ძრავები წევის ძალით არა უმეტეს 25 კნ-

ისა: 1% A 0%         

84111190 
სხვა ტურბო ავიაციის ძრავები წევის ძალით არა უმეტეს 25 

კნ-ისა: 1% A 0%         

84111210 ტურბორეაქტიული ძრავები წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი: 1% A 0%         

84111290 სხვა ტურბო ავიაციის ძრავები წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი: 1% A 0%         

84112100 
ტურბო პროპელერები სიმძლავრე ნაკლები ბიდრე 100 

კილოვატი 2% A 0%         

84112210 
ტურბო პროპელერები, მეტი ვიდრე 1100 კილოვატის 

სიმძლავრე და ნაკლები ვიდრე 2238 კილოვატი 2% A 0%         

84112220 
ტურბო პროპელერები მეტი ვიდრე 2238 კილოვატი 

სიმძლავრე და ნაკლები ვიდრე 3730 კილოვატი 2% A 0%         

84112230 
ტურბო პროპელერები სიმძლავრე მეტი ვიდრე 3730 

კილოვატი 2% A 0%         

84118100 
გაზის ტურბინები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი სიმძლავრე ნაკლები ვიდრე 5000  კილოვატი 15% A 0%         

84118200 
გაზის ტურბინები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  სიმძლავრე მეტი ვიდრე 5000 კილოვატი 3% A 0%         

84119100 
ნაწილები ტურბორეაქტიური და ტურბოხრახნიანი 

ძრავების: 1% A 0%         

84119910 ნაწილები აირის ზრავების: 5% A 0%         



84119990 
გაზის ტურბინების ნაწილები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

84121010 
რეაქტიული ძრავები გარდა ტურბო თვითმფრინავებისა, 

ავიაციისა და კოსმოსური ხომალდებისთვის  3% A 0%         

84121090 
რექტიული ძრავები გარდა ტურბო თვითმფრინავებისთვის 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

84122100 
ჰიდრავლიკური და ხაზოვანი მოქმედების (ცილინდრები) 

ძრავები და მატორები 12% A 0%         

84122910 ჰიდრავლიკური ძრავები, 10% A 0%         

84122990 
ჰიდრავლიკური ძრავები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 14% A 0%         

84123100 
პნევმატიური ძრავები და მატორები ხაზოვანი მოქმედების 

(ცილინდრები) 14% A 0%         

84123900 
პნევმატიური ძრავები და მატორები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 14% A 0%         

84128000 
ძრავები და მატორები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

84129010 
რეაქტიური ძრავების ნაწილები ავიაციისა და კოსმოსური 

ხომალდებისთვის 2% A 0%         

84129090 
მატორისა და ძრავის სასაქონლო ნაწილები 84.12 გარდა 

(8412.1010) 8% A 0%         

84131100 
ტუმბოები საწვავსაპოხი მასალებისათვის, გასამართ 

სადგურებსა და ფარეხებში გამოსაყენებელი 10% A 0%         

84131900 
ტუმბოები გასაზომი მოწყობილობებისათვის სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

84132000 
ხელის ტუმბოები, 8413 11 ან 8413 19 სუბპოზიციების 

ტუმბოების გარდა: 10% A 0%         

84133021 
საწვავის შიგაწვის ძრავებისათვის სიმძლავრით მეტი ვიდრე 

132.39 კილოვატის 3% A 0%         

84133029 სხვა საწვავის ტუმბოები 3% A 0%         

84133030 საპოხი ნავთობის ტუმბო 3% A 0%         

84133090 

საწვავის/საპოხი/გაციების საშუალო ტუმბო  შიგაწვის 

ძრავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 3% A 0%         

84134000 ბეტონის ტუმბო 8% A 0%         

84135010 
პნევმატური ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-

წინსვლითი 10% A 0%         

84135020 
ელექტრონული ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-

წინსვლითი 10% A 0%         

84135031 დგუშური ტუმბოები 10% A 0%         

84135039 
ჰიდრავლიკური ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-

წინსვლითი 10% A 0%         

84135090 
სხვა ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-წინსვლითი სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

84136021 ელექტრონული მბრუნავუ ტუმბოს აგრეგატები 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84136022 

მბრუნავი ჰიდრავლიკური ნავთობის ტუმბო, შიდა ბრუნვის 

სიჩქარე უნდა იყის მეტი 2000 ბრუნვა წამზე და 190 

კილოვატზე მეტი, 2*280 ლიტრი წამში ტუმბვის სიჩქარეზე 

მეტი 10% A 0%         

84136029 სხვა მბრუნავი ტუმბოს აღჭურვილობა 10% A 0%         

84136031 ელექტრო ცვალებად მბრუნავი ტუმბო 10% A 0%         

84136032 ჰიდრავლიკური ცვალებად მბრუნავი ტუმბო 10% A 0%         

84136039 სხვა ცვალებადი მბრუნავი ტუმბო 10% A 0%         

84136040 მბრუნავი ელექტრო ტუმბო 10% A 0%         

84136050 რადიალური დგუშის ტუმბო 10% A 0%         



84136060 ღერძოვანი დაკავშირების ტუმბო 10% A 0%         

84136090 
სხვა მბრუნავი წინ მიწოდების ყუმბოები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

84137010 
ცენტრიდანული ტუმბოები რაციონალური სიჩქარითმეტი 

ვიდრე 10000 ბრუნი წუთში 8% A 0%         

84137091 წყალქვეშა ნავთობის ტუმბო და წყალქვეშა ტუმბო 10% A 0%         

84137099 
ცენტრიდანული ტუმბოები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 8% A 0%         

84138100 ტუმბო სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

84138200 სითხის საწველები 8% A 0%         

84139100 სითხის ტუმბოს ნაწილები 5% A 0%         

84139200 სითხის ტუმბო 6% A 0%         

84141000 ვაკუუმტუმბოები 8% A 0%         

84142000 ხელისა ან ფეხის პნევმატური ტუმბოები 8% A 0%         

84143011 
კომპრესორები მაცივრისა და საყინულისათვის 0.4 

კილოვატზე ნაკლები ძალის 8% A 0%         

84143012 

კომპრესორები მაცივრისა და საყინულისათვის 0.4 

კილოვატზე მეტი და 4 კილოვატზე ნაკლები სიმძლავრის 

მატორით  10% A 0%         

84143013 
კომპრესორები კონდიციონერისთვის 0.4 კილოვატი 

<ძრავის სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 5 კილოვატს 10% A 0%         

84143014 
კომპრესორები კონდიციონერისთვის და არ უნდა 

აღემატებოდეს 5 კილოვატს 10% A 0%         

84143015 

ძრავიანი კომპრესორები, მაცივარ დანადგარებში ან 

საყინულე დანადგარში გამოსაყენებელი, რომლის ძრავის 

სიმძლავრე ცდება 5 კილოვატს 10% A 0%         

84143019 
კომპრესორები რომელიც იმართება ძრავით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

84143090 კომპრესორები რომელიც არ იმართება ძრავით 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

84144000 ჰაერის კომპრესორები ბორბლიანი შასით, მობუქსავე: 8% A 0%         

84145110 
ჭერის/კედლის ვენტილატორი, არა უმეტეს 125 ვტ 

სიმძლავრის ჩაშენებული ელექტრული ძრავით:  20% A 0%         

84145120 
ფანჟრის ვენტილატორი, არა უმეტეს 125 ვტ სიმძლავრის 

ჩაშენებული ელექტრული ძრავით:  20% A 0%         

84145130 
ვენტილიატორი წინა ბადით, განმეორებითი ტიპის, 

ინტეგრირებული ელექტრო ძრავით ≤125ვტ 12% A 0%         

84145191 
მაგიდის ვენტილატორები, ჩაშენებული ელექტრო ძრავის 

სიმძლავრით ≤125ვტ 10% A 0%         

84145192 
იატაკის ვენტილატორები, ჩაშენებული ელექტრო ძრავის 

სიმძლავრით ≤125ვტ 10% A 0%         

84145193 
კედლის ვენტილატორები, ჩაშენებული ელექტრო ძრავის 

სიმძლავრით ≤125ვტ 10% A 0%         

84145199 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ვენტილატორები, 

ჩაშენებული ელექტრო ძრავის სიმძლავრით ≤125ვტ 10% A 0%         

84145910 
სხვა ჭერის/სხვენის ვენტილატორები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

84145920 
სხვა ფანჯრის ვენტილატორი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

84145930 ცენტრიდანული ვენტილატორები 10% A 0%         

84145990 სხვა ვენტილატორები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84146010 გამწოვები 10% A 0%         

84146090 
სხვა გამწოვი ხუფები მაქსიმალური ჰორიზონტალური 

ზომით არა უმეტესი 120 სმ-ისა 10% A 0%         

84148010 
თავისუფალ-დგუშიანი გენერატორები გაზის 

ტურბინებისათვის 8% A 0%         



84148020 ნახშიროჟანგის კომპრესორები 7% A 0%         

84148030 სუპერდამტენი (საჭირხნი) ძრავებისათვის 7% A 0%         

84148040 
ჰაერისა და გაზის კომპრესორები / გამწოვები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 7% A 0%         

84148090 
ჰაერისა და გაზის კომპრესორები / გამწოვები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 7% B 5.6% 4.2% 2.8% 1.4% 0% 

84149011 
ჰაერის შემშვები განმუხტვის სარქველის ფირფიტებზე, 

კომპრესორებისთვის 8% A 0%         

84149019 
სუბპოზიციის კომპრესორების ნაწილები   Nos. 84143011-

84143014, 84143090 8% A 0%         

84149020 
სუბპოზიციის დანადგარების ნაწილები Nos. 84145110-

84145190, 84146000 12% A 0%         

84149090 
 84.14-ის სხვა სუბპოზიციის დანადგარების ნაწილები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 7% A 0%         

84151010 
ჰაერის კონდიციონერის დანადგარები, კედლის და 

ფანჯრის ტიპის, თვით-შემცველი 15% A 0%         

84151021 
ჰაერის კონდიციონერი, კედლის და ფანჯრის ტიპის, 

გამაცივებელი ეფექტით ≤4000 კკალ / სთ, სპლიტ-სისტემა 15% A 0%         

84151022 
ჰაერის კონდიციონერი, კედლის და ფანჯრის ტიპის, 

გამაცივებელი ეფექტით ≤4000 კკალ / სთ, სპლიტ-სისტემა 15% A 0%         

84152000 
ჰაერის კონდიცირების სისტემა რომელიც გამოიყენება 

ადამიანებისათვის ავტომობილებში  20% A 0%         

84158110 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ჰაერის კონდიციონერი 

მაცივრით≤4000 კკალ / სთ & ცივი/თბილი ციკლის  

სარქველით 15% A 0%         

84158120 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ჰაერის კონდიციონერი 

მაცივრით≤4000 კკალ/სთ & ცივი/თბილი ციკლის  

სარქველით 20% A 0%         

84158210 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ჰაერის კონდიციონერი 

გამაგრილებლით ≤4000 კკალ/სთ 15% A 0%         

84158220 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ჰაერის კონდიციონერი 

გამაგრილებლით ≤4000 კკალ/სთ 20% A 0%         

84158300 
ჰაერის კონდიციონერი რომელიც არ არის მიერთებული 

გამაგრილებელ განყოფილებასთან  10% A 0%         

84159010 
სუბპოზიციის ჰაერის კონდიციონერის ნაწილები 

8415.1000,8415.8110,8415.8210 10% A 0%         

84159090 სხვა სუბპოზიციის ჰაერის კონდიციონერის ნაწილები  84.15 10% A 0%         

84161000 ღუმლის სანთურები თხევადი საწვავისთვის 10% A 0%         

84162011 გაზის გამათფობელი ბუნებრივი აირის მოხმარებისათვის 11% A 0%         

84162019 გაზის გამათფობელები 11% A 0%         

84162090 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ღუმლის სანთურები მათ 

შორის კომბინაციის სანთურები 11% A 0%         

84163000 საწვავის მექანიკური ჩამტვირთავი 8% A 0%         

84169000 #84.16 სასაქონლო პოზიციის ხელსაწყოების ნაწილები  6% A 0%         

84171000 
ღუმელები/ელექტრო ღუმელები მადნების, პირიტის, 

მეტალის გათბობისათვის  10% A 0%         

84172000 
საცხობი ღუმელები, მათ შორის ორცხობილის გამოსაცხობი 

ღუმელები, არაელექტრული 10% A 0%         

84178010 კოქსის ღუმელი 10% A 0%         

84178020 რადიოაქტიური ნარჩენების საწვავები 5% A 0%         

84178030 ცემენტის მბრუნავი გამოსაწვავი ღუმელები 10% A 0%         

84178040 კირქვის დაშლის ღუმელი 10% A 0%         

84178050 ნაგვის საწვავი 10% A 0%         

84178090 
სამრეწველო / ლაბორატორიული ღუმელი/ქურები 

არაელექტრული 10% A 0%         



84179010 
მბრუნავი გამოსაწვავი ღუმელების ნაწილები ღრუბლოვანი 

რკინისათვის 7% A 0%         

84179020 კოქსის ღუმელის ნაწილები 7% A 0%         

84179090 
#84.17-ის სასაქონლო პოზიციის სხვა ხელსაწყოების 

ნაწილები  7% A 0%         

84181010 
კომბინირებული მაცივარი-საყინულეები, განცალკევებული 

გარე კარებით >500 ლ 10% A 0%         

84181020 
კომბინირებული მაცივარი-საყინულეები, განცალკევებული 

გარე კარებით >200 ლ, მაგრამ≤500 ლ 15% A 0%         

84181030 
კომბინირებული მაცივარი-საყინულეები, განცალკევებული 

გარე კარებით ≤200 l 15% A 0%         

84182110 
მაცივრები, საყოფაცხოვრებო ტიპის, კომპრესირების ტიპის, 

> 150 ლ 10% A 0%         

84182120 
მაცივრები, საყოფაცხოვრებო ტიპის, კომპრესირების 

ტიპის,> 50 ლ, მაგრამ  ≤150 ლ 10% A 0%         

84182130 
მაცივრები, საყოფაცხოვრებო ტიპის, კომპრესირების ტიპის, 

≤50 ლ 10% A 0%         

84182910 
ნახევრადგამტარული ტიპის მაცივრები, საყოფაცხოვრებო 

ტიპის 30% A 0%         

84182920 
მაცივრები, საყოფაცხოვრებო ტიპის,  შთანთქმის ტიპის, 

ელექტრო 15% A 0%         

84182990 
მაცივრები, საყოფაცხოვრებო ტიპის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 30% A 0%         

84183010 საყინულეები, მოცულობა ≤800 l , ტემპ≤-40℃ 9% A 0%         

84183021 საყინულეები, 500 ლ< მოცულობა ≤800ლ, ტემპ >-40℃ 23% A 0%         

84183029 საყინულეები, მოცულობა ≤500ლ, ტემპ >-40℃ 30% A 0%         

84184010 
ვერტიკალური ტიპის საყინულეები, მოცულობა ≤900ლ, 

ტემპ≤-40℃ 9% A 0%         

84184021 
ვერტიკალური ტიპის საყინულეები, 500 ლ< მოცულობა ≤

900ლ, ტემპ > -40℃ 15% A 0%         

84184029 
ვერტიკალური ტიპის საყინულეები, მოცულობა≤500ლ, 

ტემპ> -40℃ 30% A 0%         

84185000 
სხვა გამაგრილებელი, გამყინავი ყუთები, კაბინეტები, 

ჩვენების მრიცხველები, და ა.შ. 10% A 0%         

84186120 
კომპრესიული ტიპის დანადგარების სითბოს დუშები,  84,15 

ტიპის ჰაერის გამაგრილებლების გარდა 10% A 0%         

84186190 

სხვა კომპრესორის გამაგრილებელი აღჭურვილობა/სითბოს 

გამცვლელი კონდენსატორი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 15% A 0%         

84186920 სხვა გამაგრილებელი ერთეულები 10% A 0%         

84186990 
სხვა გამაგრილებელი, გამყინავი აღჭურვილობა, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

84189100 
გამაგრილებელი/გამყინავი აღჭურვილობის მისაღებად 

შექმნილი ავეჯი 18% A 0%         

84189910 
გამაგრილებელი ერთეულის და გათბობის ტუმბოების 

ნაწილები  10% A 0%         

84189991 გამყინავი აღჭურვილობის ნაწილები ტ ≤-40℃ 10% A 0%         

84189992 
გამყინავი/გამაგრილებელი აღჭურვილობის ნაწილები  >-40

℃, მოცულობა >500 ლიტ 10% A 0%         

84189999 სხვა გამყინავი/გამაგრილებელი აღჭურვილობის ნაწილები  10% A 0%         

84191100 მომენტალური გაზის წყლის გამაცხელებლები 35% A 0%         

84191910 მზის წყლის მადუღარა 35% A 0%         

84191990 
გამდინარე ან დაგროვებული წყლის გამაცხელებელი, არა-

ელექტრული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 35% A 0%         

84192000 სტერილიზატორები სამედიცინო, ქირურგიული ან 4% A 0%         



ლაბორატორიული 

84193100 საშრობები სასოფლო-სამეურნებო პროდუქტების თვის 8% A 0%         

84193200 საშრობები ხის, ქაღალდის მასის, ქაღალდის / მუყაოსთვის 9% A 0%         

84193910 კერამიკის ფორმის საშრობები 9% A 0%         

84193990 სხვა საშრობები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 9% B 7.2% 5.4% 3.6% 1.8% 0% 

84194010 დეგაზირების კოშკურები 10% A 0%         

84194020 რეკტიფიკაციის კოშკურები 10% A 0%         

84194090 სხვა სახდელი / რეკტიფიკაციის დანადგარი 10% A 0%         

84195000 
სითბოცვლის დანადგარი, არა-სახლში მოხმარების, 

არაელექტრული 10% A 0%         

84196011 ჟანგბადის მწარმოებლები მოცულობით ≥15000მ3/სთ 12% A 0%         

84196019 ჟანგბადის მწარმოებლები მოცულობით <15000მ3/სთ 13% A 0%         

84196090 ჰაერის ან სხვა აირების გასათხევადებელი დანადგარები 10% A 0%         

84198100 
დანადგარი ცხელი სასმელების დასამზადებლად/საჭმლი 

გასაკეთებლად ან შესათბობად  10% A 0%         

84198910 ჰიდროგენიზაციის ჭურჭელი 0% A 0%         

84198990 

სხვა დანადგარი, ქარხანა და აღჭურვილობა მასალაზე 

ტემპერატურის ცვლილებით ზემოქმედებისთვის, სხვა 

ადგილას არდასახელებული   0% A 0%         

84199010 წყლის გამათფობლის ნაწილები 0% A 0%         

84199090 
 84.19 კატეგორიის სხვა დანადგარი, საამქრო და 

აღჭურვილობის ნაწილები  4% A 0%         

84201000 მოძრავი/მბრუნავი მანქანები, გარდა  ლითონების / მინისა 8% A 0%         

84209100 
მოძრავი/მბრუნავი მანქანების ცილინდრები, გარდა  

ლითონების / მინისა 8% A 0%         

84209900 
მოძრავი/მბრუნავი მანქანების ნაწილები, სხვა ადგილას 

არდასახელებული, გარდა  ლითონების / მინისა 8% A 0%         

84211100 კრემის გამომყოფები 8% A 0%         

84211210 ტანსაცმლის საშრობი, ცენტრიფუგული, მოცულობა ≤10კგ 18% A 0%         

84211290 ტანსაცმლის საშრობი, ცენტრიფუგული, მოცულობა >10კგ 8% A 0%         

84211910 დეჰიდრატორები 10% A 0%         

84211920 თხევადიდან მყარის დამაცალკევებელი დანადგარები 10% A 0%         

84211990 სხვა ცენტრიფუგები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

84212110 
საყოფაცხოვრებო ტიპის, წყლის გასაფილტრი გამწმენდი 

მოწყობილობები 25% A 0%         

84212191 გემის წყლის ბალასტის დამუშავების ხელსაწყოები 5% A 0%         

84212199 
არა საყოფაცხოვრებო ტიპის, წყლის გასაფილტრი 

გამწმენდი მოწყობილობები 5% A 0%         

84212200 
სასმელების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები, 

წყლის გარდა 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

84212300 ზეთოს საწვავის ფილტრები შიგაწვის ძრავისთვის 10% A 0%         

84212910 ფილტრები 5% A 0%         

84212990 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი, გასაფილტრი გასაწმენფი 

მოწყობილობები და ხელსაწყოები 5% A 0%         

84213100 საჰაერო ფილტრები შიგაწვის ძრავებისათვის 10% A 0%         

84213910 

საყოფაცხოვრებო ტიპის, აირების საფილტრავი ან 

გასაწმენდი მოწყობილობები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 15% A 0%         

84213921 
ელექტროსტატიკური მტვრის შემგროვებელი სამრეწველო 

გამოყენებისათვის 5% A 0%         

84213922 
ავზის მტვრის შემგროვებელი სამრეწველო 

გამოყენებისათვის 5% A 0%         

84213923 
ციკლონის მტვრის შემგროვებელი სამრეწველო 

გამოყენებისათვის 5% A 0%         



84213924 სხვა მტვრის შემგროვებელი სამრეწველო გამოყენებისათვის 5% A 0%         

84213929 სხვა მტვრის შემგროვებელი სამრეწველო გამოყენებისათვის 5% A 0%         

84213930 
გამფილტრავი და გამწმენდი მანქანები მოტოციკლის 

ძრავისათვის 5% A 0%         

84213940 ნამწვი აირის დესულფურიზაციის ერთეული 5% A 0%         

84213950 ნამწვი აირის დესულფურიზაციის ერთეული 5% A 0%         

84213990 
სხვა მტვრის შემგროვებელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84219110 ცენტრიფუგული ტანსაცმელი საშრობების ნაწილები ≤10კგ 0% A 0%         

84219190 
სხვა ცენტრიფუგების ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

84219910 
საყოფაცხოვრებო ტიპის გამფილტრავი / გამწმენდი 

მანქანების ნაწილები   10% A 0%         

84219990 
არასაყოფაცხოვრებო ტიპის გამფილტრავი / გამწმენდი 

მანქანების ნაწილები   5% A 0%         

84221100  HH ტიპის ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 10% A 0%         

84221900 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ჭურჭლის სარეცხი 

მანქანები 14% A 0%         

84222000 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ბოთლების, კონტეინერების 

საშრომი/გამწმენდი მანქანა 10% A 0%         

84223010 
ჩამომსხმელი და საკონსერვო აპარატურა სასმელი და 

თხევადი საკვებისათვის 12% A 0%         

84223021 ცემენტის შემფუთავი მანქანები , ავტომატური 12% A 0%         

84223029 ცემენტის შემფუთავი მანქანები, არაავტომატური 12% A 0%         

84223030 სხვა ადგილას დაუსახელებელი შემფუთავი მანქანები 10% A 0%         

84223090 

ბოთლის, კონტეინერის, ყუთის 

შესავსები/დასაბეჭდი/დასახური მანქანა....სასმელი 

აერირების მანქანა 10% A 0%         

84224000 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი შესახვევი/შემფუთავი 

მანქანები 10% A 0%         

84229010 ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ნაწილები 11% A 0%         

84229020 
სხვა ჩამომსხმელი და საკონსერვო აპარატურა სასმელი და 

თხევადი საკვებისათვის 9% B 6.8% 5.1% 3.4% 1.7% 0% 

84229090 
#84.22-ის სხვა მანქანების ნაწილები, სხვაგან არ 

დასახელებული  9% A 0%         

84231000 
ასაწონი მანქანები, მათ შორის ბავშვის სასწორები, 

საყოფაცხოვრებო სასწორები 11% A 0%         

84232010 ელექტრონული ქამრით ამწონი მანქანები 10% A 0%         

84232090 საქონლის კონვეიერები ამწონი სხვა სასწორები 10% A 0%         

84233010 ნორმირებული შემფუთავი სასწორები 11% A 0%         

84233020 ნორმირებული დახარისხების სასწორები 11% A 0%         

84233030 პროპორციული სასწორები 11% A 0%         

84233090 
მუდმივი ასაწონი სასწორები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, მხტუნავი სასწორები 11% A 0%         

84238110 ბალანსი-სასწორი 11% A 0%         

84238120 ზამბარა-სასწორი 11% A 0%         

84238190 ასაწონი მანქანა მაქსიმალური წონის მოცულობით ≤30კგ 11% A 0%         

84238210 ამწონი ხიდი 11% A 0%         

84238290 
ამწონი ხიდი, 30კგ<მუშა შუალედი≤5000კგ, სხვაგან არ 

დასახელებული 11% A 0%         

84238910 ამწონი ხიდი 10% A 0%         

84238920 სატვირთოს სასწორები 10% A 0%         

84238930 საკიდი სასწორები 10% A 0%         

84238990 ასაწონი დანადგარები, სხვაგან არ დასახელებული 10% A 0%         



84239000 
ყველა სახის ასაწონი დანადგარები, ასაწონი დანადგარის 

ნაწილები  10% A 0%         

84241000 ცეცხლის ჩასაქრობი, სავსე ან დაცლილი 8% A 0%         

84242000 შესაშხურებელი თოფი და მსგავსი მოწყობილობები 8% A 0%         

84243000 
ქვიშის გამბნევი მანქანები და მსგავსი პროექტირების 

მანქანები 8% A 0%         

84248100 
მანქანები სითხის / ფხვნილები შესაშხურებლად სასოფლო 

სამეურნეო გამოყენებისათვის   8% A 0%         

84248910 
სხვა სითხის/ფხვნილის შესაშხურებელი მანქანები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი, საყოფაცხოვრებო ტიპის  0% A 0%         

84248920 საღევაბის შესაშხურებელი რობოტები 0% A 0%         

84248991 საზღვაო კაბინეტის სარეცხი 0% A 0%         

84248999 
სხვა სითხის/ფხვნილის შესაშხურებელი მანქანები, 

არასაყოფაცხოვრებო ტიპის  0% A 0%         

84249010 ცეცხლის ჩასაქრობის ნაწილები 0% A 0%         

84249020 
საყოფაცხოვრებო ტიპის სითხის/ფხვნილის შესაშხურებელი 

მანქანების ნაწილები  0% A 0%         

84249090  #84.24-ის სხვა აპარატურის ნაწილები 0% A 0%         

84251100 
ბორბლის სამაგრი/ამწეები, ელექტრო, არა ამწევი 

მანქანებისათვის 6% A 0%         

84251900 ბორბლის სამაგრი/ამწეები, არა ამწევი მანქანებისათვის 5% A 0%         

84253110 

მაღაროს თავზე დასადგამი ქარის მექანიზმი რომელიც 

იტენება ელექტრო ძრავით, ჯალამბრები სპეციალურად 

განკუთვნილი მიწისქვეშ გამოსაყენებლად 10% A 0%         

84253190 სხვა ჯალამბრები; კაბესტანები; ძრავაზე მომუშავე 5% A 0%         

84253910 
მაღაროს თავზე დასადგამი ქარის მექანიზმი; ალამბრები 

სპეციალურად განკუთვნილი მიწისქვეშ გამოსაყენებლად 10% A 0%         

84253990 
სხვა ჯალამბრები; კაბესტანები; რომელიც არ მუშაობენ 

ძრავით 5% A 0%         

84254100 
ჩამონტაჟებული დომკრატით ასაწევი სისტემა გარაჟში 

გამოსაყენებლად 3% A 0%         

84254210 
ჰიდრავლიკური დომკრატები რომელიც ხმარდება ამწევ 

მანქანებს 3% A 0%         

84254290 ჰიდრავლიკური ამწეები მანქანის ასაწევად 5% A 0%         

84254910 სხვა დომკრატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 5% A 0%         

84254990 სხვა ამწევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

84261120 ხიდის ამწე, ყველა დანიშნულების 8% A 0%         

84261190 
ზედნადები გადამყვანი ამწეები ფიქსირებული 

მხარდაჭერით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84261200 
მოძრავი ტვირთამწე ტრავერსები საბურავებზე და სტრედის 

მატარებლებზე 6% A 0%         

84261910 გამის სატვირთი ამწეები 5% A 0%         

84261921 გემის გადმოტვირთვის ამწეები 5% A 0%         

84261929 სხვა გემის გადმოტვირთვის ამწეები 5% A 0%         

84261930 პორტალური ამწეები 10% A 0%         

84261941 კარკასის დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ხიდები 10% A 0%         

84261942 კონტეინერის დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ხიდები 10% A 0%         

84261943 დერიკების დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ხიდები 10% A 0%         

84261949 სხვა დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ხიდები 10% A 0%         

84261990 გადამზიდავი / ხიდი ამწეები 10% A 0%         

84262000 კოშკურა ამწეები 10% A 0%         

84263000 პორტალური/საყრდენი ამწეები 6% A 0%         

84264110 თვითმავალი ამწეები საბურავებზე 5% A 0%         

84264190 სხვა თვითმავალი ამწეები საბურავებზე, სხვა ადგილას 5% A 0%         



დაუსახელებელი 

84264910 მუხლუხა ამწეები 8% A 0%         

84264990 
ამწეები / სამუშაო სატვირთო დამონტაჟებული ამწე, 

თვითმავალი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 13% A 0%         

84269100 ამწეები რომლებიც ყენდება საგზაო ტრანსპორტზე 10% A 0%         

84269900 ამწეები/დერიკები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

84271010 
რელსიანი დამგროვებლები (სტაკერები), ელექტრო ძრავაზე 

მომუშავე  9% A 0%         

84271020 
ურელსო დამგროვებლები (სტაკერები), ელექტრო ძრავაზე 

მომუშავე  9% A 0%         

84271090 
სხვა თვითმავალი სამუშაოების სატვირთოები რომელიც 

იტენება ელექტრო ძრავით 9% A 0%         

84272010 ამწე-სატრანსპორტო საშუალება კონტეინერებისათვის 9% A 0%         

84272090 თვითმავალი სამუშაოების სატვირთოები 9% A 0%         

84279000 
სატვირთო აღჭურვილი მოხსნის / გატარების ტექნიკით, 

უძრავო 9% A 0%         

84281010 ლიფტები და ასაწევები ადამიანთა ტრანსპორტირებისათვის 8% A 0%         

84281090 სხვა ლიფტები და ასაწევები 6% A 0%         

84282000 პნევმატური ლიფტები და კონვეიერები 5% A 0%         

84283100 
უწყვეტი მოქმედების ლიფტები / კონვეიერები 

საქონლისათვის, მიწისქვეშა გამოყენებისათვის 5% A 0%         

84283200 

უწყვეტი მოქმედების ლიფტები/ კონვეიერები 

საქონლისათვის, ჩამჩის ტიპის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84283300 

უწყვეტი მოქმედების ლიფტები / კონვეიერები 

საქონლისათვის, სარტყლის ტიპის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84283910 

უწყვეტი მოქმედების ლიფტები / კონვეიერები 

საქონლისათვის, ჯაჭვის ტიპის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84283920 

უწყვეტი მოქმედების ლიფტები / კონვეიერები 

საქონლისათვის, გორგოლაჭის ტიპის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84283990 
უწყვეტი მოქმედების ლიფტები / კონვეიერები 

საქონლისათვის 5% A 0%         

84284000 ესკალატორები და მოძრავი ბილიკები 5% A 0%         

84286010 ტვირთის საჰაერო საბაგირო 8% A 0%         

84286021 სამგზავრო საჰაერო საბაგიროები, ერთი წრიული კაბელით 8% A 0%         

84286029 
სამგზავრო საჰაერო საბაგიროები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

84286090 
საბაგიროს ვაგონები, წევის მექანიზმები 

ფუნიკულიორებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84289010 
მაღაროს ვაგონის მიმწოლები, თბომავალი და მოსახვევი 

წრე და მსგავსი რკინიგზის ვაგონის მატარებელი ტექნიკა 10% A 0%         

84289020 მექანიკური პარკირების მოწყობილობები 5% A 0%         

84289031 ჩასადები და ამოსაღები მანქანები 5% A 0%         

84289039 სხვა დატვირთვისა და გადმოტვირთვის მანქანები 5% A 0%         

84289040 გადაცემის რობოტები 5% A 0%         

84289090 
სხვა ამწევი, ამზიდი, დატვირთვისა და გადმოტვირთვის 

მანქანები 5% A 0%         

84291110 
ბულდოზერები/უნივერსალური ბულდოზერები, 

მუხლუხიანი,  ძრავის წარმადობა >235.36 კვ 7% A 0%         

84291190 
ბულდოზერები/უნივერსალური ბულდოზერები, 

მუხლუხიანი,  ძრავის წარმადობა  ≤235.36 კვ 7% A 0%         

84291910 ბულდოზერები მუხლუხიანი,  ძრავის წარმადობა  >235.36 7% A 0%         



კვ 

84291990 
ბულდოზერები მუხლუხიანი,  ძრავის წარმადობა  ≤235.36 

კვ 7% A 0%         

84292010 
გრეიდერები / ლეველერები, თვითმავალი, ძრავის 

წარმადობა >235.36 კვ 5% A 0%         

84292090 
გრეიდერები / ლეველერები, თვითმავალი, ძრავის 

წარმადობა  ≤235.36 კვ 5% A 0%         

84293010 საფხეკები, თვითმავალი,  ჩამჩის მოცულობა>10 მ3 3% A 0%         

84293090 საფხეკები, თვითმავალი,  ჩამჩის მოცულობა ≤10 მ3 5% A 0%         

84294011 

ვიბრაციული გზის სატკეპნები, თვითმავალი, საკუთარი 

წონა 

 ≥ 18 ტ 7% A 0%         

84294019 გზის სხვა სატკეპნები, თვითმავალი 8% A 0%         

84294090 
სატკეპნი მანქანები / გზის სატკეპნები, თვითმავალი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

84295100 წინა ჩასატვირთი მანქანები 5% A 0%         

84295211 
ექსკავატორები, საბურავი საბურავებზე, ერთად 360o 

მბრუნავი ნაწილით 8% A 0%         

84295212 ექსკავატორები, მუხლუხა ერთად 360o მბრუნავი ნაწილით 8% A 0%         

84295219 
სხვა ექსკავატორები, 360o მბრუნავი ნაწილით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84295290 
სხვა ექსკავატორები და მექანიზმი  360o მბრუნავი ნაწილით, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84295900 
თვითმავალი სათხრელი მანქანები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

84301000 ხიმინჯების ჩამრჭობი და ამომღები მანქანები 10% A 0%         

84302000 
თოვლის საწმენდები და თოვლის გამბნევები, არა 

თვითმავალი 10% A 0%         

84303110 ქვანახშირის მომპოვებელი მანქანა 10% A 0%         

84303120 ქვის საბურღვი მანქანები 10% A 0%         

84303130 გვირაბგამყვანი მანქანა 10% A 0%         

84303900 ნახშირისა და საბადოების საჭრელი, არა თვითმავალი 6% A 0%         

84304111 
ნავთობის / გაზის საბურღი მანქანები, თვითმავალი, 

ბურღვის სიღრმე ≥6000მ 5% A 0%         

84304119 
ნავთობის / გაზის საბურღი მანქანები, თვითმავალი, 

ბურღვის სიღრმე ≥6000მ 5% A 0%         

84304121 
სხვა საბურღი მანქანები, თვითმავალი, ბურღვის სიგრძე≥

6000მ 5% A 0%         

84304122 
საბურღი მანქანები, თვითმავალი, ბურღვის სიგრძე≥6000მ, 

მხოხავი ტიპის 5% A 0%         

84304129 
სხვა საბურღი მანქანები, თვითმავალი, ბურღვის სიგრძე≥

6000მ, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 5% A 0%         

84304190 საბურღი მანქანები, თვითმავალი 5% A 0%         

84304900 
საბურღი მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, 

არათვითმავალი 5% A 0%         

84305010 
სხვა ნავთობის წარმოების ტექნიკა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, თვითმავალი 3% A 0%         

84305020 სამთო ექსკავატორები, თვითმავალი 7% A 0%         

84305031 სამთო ბურღი, კბილანა დისკოთი≥380მმ 5% A 0%         

84305039 სამთო ბურღი, კბილანა დისკოთი≥380მმ 5% A 0%         

84305090 
გამწეები/ექსკავატორები/გამომყოფი მანქანები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი, თვითმავალი 5% A 0%         

84306100 სატკეპნი და საპრესი მანქანები, არ თვითმავალი 6% A 0%         

84306911 საინჟინრო ბურღების საბურღი გარსაცმები დიამეტრი ≥ 3 მ 6% A 0%         

84306919 საინჟინრო ბურღების საბურღი გარსაცმები დიამეტრი ≥ 3 მ 6% A 0%         



84306920 საფხეკები 6% A 0%         

84306990 
სხვა გამწეები/ექსკავატორები/გამომყოფი მანქანები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი, არა თვითმავალი 6% A 0%         

84311000 #84.25 მანქანების ნაწილები  3% A 0%         

84312010 
წამყვანი ხიდები  დიფერენციალით, ტრანსმისიის 

კომპონენტებით, ან მათ გარეშე. მათი ნაწილები 6% A 0%         

84312090 
ნამგალა-ამტვირთავის ნაწილები და სხვა სამუშაო მანქანები 

ამწევი მოწყობილოებით 6% A 0%         

84313100 ლიფტების, ამწეების და ესკალატორების ნაწილები  3% A 0%         

84313900 
ამზიდი, დატვირთვისა და გადმოტვირთვის მანქანების 

ნაწილები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 5% A 0%         

84314100 
სათხრელი მანქანების ჩამჩები, ნიჩბები, საჭერი ჩამჩები და 

სახელურები  6% A 0%         

84314200 ბულდოზერის და ამწის პირები 6% A 0%         

84314310 ნავთობის / გაზის საბურღი მანქანების ნაწილები 4% A 0%         

84314320 სხვა საბურღი მანქანების ნაწილები 4% A 0%         

84314390 საბურღი მანქანების ნაწილები 5% A 0%         

84314920 
84.25 - 84.30 მანქანების ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84314991 სამთო მექანიზირებული ექსკავატორების ნაწილები 5% A 0%         

84314999 
84.25 - 84.30 მანქანების ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 5% A 0%         

84321000 გუთნები 5% A 0%         

84322100 დისკოვანი ფარცხები 5% A 0%         

84322900 გამაფხვიერებლები, კულტივატორები, ნიჩბები და თოხები 4% A 0%         

84323011 მარცვლეულის სათესელები 4% A 0%         

84323019 სხვა სათესები 4% A 0%         

84323021 ბოლქვის სარგავები 4% A 0%         

84323029 სხვა სარგავები 4% A 0%         

84323031 ბრინჯის გადასარგავი 4% A 0%         

84323039 სათესი, სარგავი და გადასარგავი 4% A 0%         

84324000 
ნაკელის გამფრქვევი და სასუქის ჩამტვირთავ-

გამანაწილებელი მანქანები 4% A 0%         

84328010 ბალახის და სპორტული მოედნების სატკეპნები 7% A 0%         

84328090 
სხვა ნიადაგის მოსამზადებლი დასამუშავებელი მანქანები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 4% A 0%         

84329000 
სატკეპნის და სხვა ნიადაგის მოსამზადებლი 

დასამუშავებელი მანქანების ნაწიელბი 4% A 0%         

84331100 
მექანიზირებული გამწე სათიბი, გაზონის, 

ჰორიზონტალური საჭრელი მექანიზმით 6% A 0%         

84331900 
მექანიზირებული გამწე სათიბი, გაზონის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 6% A 0%         

84332000 
სათიბი, და ა.შ საჭრელი ძელაკები ტრაქტორზე 

მონტაჟისათვის 4% A 0%         

84333000 თივასაბრუნი & ფოცხები და სხვა თივის მიღების მანქანა 5% A 0%         

84334000 საკვები ნამჯის ამკრეფი წნეხი, მათ შორის ამწევი წნეხი 5% A 0%         

84335100 მოსავლის ასაღები - სალეწი კომბაინი 8% A 0%         

84335200 სანაყი დანადგარები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84335300 ფესვების/ბოლქვების მოსავლის ასაღები მანქანა 8% A 0%         

84335910 შაქრის ლერწმის მოსავლის ამღები მანქანები 8% A 0%         

84335920 ბამბის ამკრეფი 8% A 0%         

84335990 მოსავლის ასაღები მანქანა, სხვაგან არ დასახელებული 8% A 0%         

84336000 კვერცხის გამწენდი, დასახარისხებელი / შესაფასებელი  5% A 0%         

84339010 მოსავლის ასაღები - სალეწი კომბაინის ნაწილები 5% A 0%         



84339090 სხვა მანქანების ნაწილები 84.33 3% A 0%         

84341000 საწველი დანადგარები 10% A 0%         

84342000 სარძეო დანადგარები 6% A 0%         

84349000 
 მოსაწველი/რძის გამოსაყვანი მანქანები და რძის აპარატურა 

ნაწილები 5% A 0%         

84351000 
საწნეხი ,საჭყლეტი დანადგარი ღვინის, სიდრის და  სხვა 

წვენების მისაღებად  10% A 0%         

84359000 პირველადი მანქანის ნაწილები No. 8435.1000 6% A 0%         

84361000 მოწყობილობა ცხოველების საკვების მოსამზადბლად 7% A 0%         

84362100 ინკუპატორი ფრინველებისათვის 5% A 0%         

84362900 
ფრინველების ფაბრიკა რაც სხვა ადგილას არ არის 

მითითებული 10% A 0%         

84368000 მცენარეების მოსაყვანი და გამოსაყვანი დანადგარი  10% A 0%         

84369100 ეფრინველეობის დეტალები 6% A 0%         

84369900 ნაწილები აგრალური პროდუტტის მოსაწვანად  6% A 0%         

84371010 ოპტიკური დაფასოების დანადგარი მარცვლეულის 10% A 0%         

84371090 
მანქანა დანადგარი მარცვლეულის და ხორბლის 

გასაწმენდად და გასასუფთავებლად  10% A 0%         

84378000 საბრუნავი წისქვილის სადაც ხდება დამუშავება, დაფქვა 10% A 0%         

84379000 
დამაწევრებელი/დასამუშავებელი და სხვა სახის 

საწმენდი/დასახარისხებელი დანადგარების ნაწილები   6% A 0%         

84381000 
პურსაცხობი მოწყობილობა მაკარონისათვის და 

სპაგეტისათვის  7% A 0%         

84382000 მაკი საკონდიტრო ნაწარმისათვის , კაკაო და შოკოლადი 8% A 0%         

84383000 დანადგარები შაქრის მრეწველობისათვის 10% A 0%         

84384000 ლუდსახარში მოწყობილობა 7% A 0%         

84385000 მოწყობილობა ფრინველის ხორცის დსამზადებლად  7% A 0%         

84386000 მოწყობილობა ხილის და თხილის დასამზადებლად  10% A 0%         

84388000 მოწყობილობა მცენარეული ცხიმების დასამზადებლად  9% A 0%         

84389000 84.38-ის ნაწილები 5% A 0%         

84391000 მოწყობილობა ცელულოზის საწარმოებელი 8% A 0%         

84392000 მოწყობილობა ქაღალდის დასამზადებლად 8% A 0%         

84393000 მოწყობილობა ქაღალდის დასაჭრელი 8% A 0%         

84399100 მოწყობილობა ცელულოზის დასამზადებელი 6% A 0%         

84399900 ნაწილები ქაღალდისდასამზადებელი მოწყობილობის 6% A 0%         

84401010 საკერავი მანქანის ნემსები 10% A 0%         

84401020 შემოსაკერი დანადგარი 12% A 0%         

84401090 
შემოსაქარგი საკერავი მანქანები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 12% A 0%         

84409000 წიგნის საკერავი მანქანა ასაკინძი მანქანა 8% A 0%         

84411000 
ყველა სახის ქაღალდის, და საქაღალდე მასის საჭრელი 

დანადგარი  12% A 0%         

84412000 
ქარალდის ტომრის, ჩანთის, კონვერტის  დასამზადებელი 

დანაგდარი  12% A 0%         

84413010 
ქაღალდის-პლასტმასის-ალუმინის კომბინაციით კოლოფის 

შექმნის მანქანები 14% A 0%         

84413090 
ქაღალდის/მუყაოს კოლოფების/სიმების, კონტეინერების 

დამზადება ფორმირებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 14% A 0%         

84414000 
დანადგარი ქაღალდის და საქარალდე მასის 

ფორმირებისათვის 12% A 0%         

84418010 
დანადგარი სხვდასხვა სახეობის შესაფუთი მასალის 

ქაღალდი ალუმინი პლასტიკი 12% A 0%         

84418090 
მოწყობილობა ქაღალდის მასის წარმოებისათვის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 12% A 0%         



84419010 ქაღალდის საჭრელი მანქანის ნაწილები 8% A 0%         

84419090 ქაღალდის და საქაღალდე მასალის შექმნის დანადგარები 8% A 0%         

84423010 მანქანა ტიპის განსასაზღვრად  9% A 0%         

84423021 კომპიუტერზე საბეჭდი ფორმის შექმნის მოწყობილობა 9% A 0%         

84423029 
სხვა მანქანები რომელიც გამოიყენება თეფშების , 

ცილიდრების და სხვა საბეჭდი საშუალებებისათვის 9% A 0%         

84423090 
სხვა დანადგარი დასამზადებლად საბეჭდი ბლოკების, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 9% A 0%         

84424000 

სათვალეები დაცვის მიზნით სხვადასხვა დროს და 

სამუსაოებისას გამოსაყენებლი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 7% A 0%         

84425000 
ბეჭდვის ტიპი: ბლოკური, ბრტყელი, ცილინდრის ტიპი და 

სხვა საბეჭდი მასალების ტიპები 7% A 0%         

84431100 მანქანა დანადგარი წრიული ბეჭდვისათვის 10% A 0%         

84431200 
ფურცლოვანი საბეჭდი მანქანა, ოფისის (ფურცლის ზომა 

≤22x36 სმ) ოფსეტური ბეჭდვის დანადგარი 12% A 0%         

84431311 
ოფსეტური ბეჭდვის დანადგარი ერთფერიანი საბეჭდი 

პრესისათვის 10% A 0%         

84431312 
ოფსეტური ბეჭდვის დანადგარი ორფეროვანი საბეჭდი 

პრესისათვის 10% A 0%         

84431313 
ოფსეტური ბეჭდვის დანადგარი ოთხფეროვანი საბეჭდი 

პრესისათვის 10% A 0%         

84431319 ოფსეტური აპარატი, ოფსეტური ბეჭდვისათვის 10% A 0%         

84431390 ოფსეტრუი ბეჭდვის დანადგარი 10% A 0%         

84431400 მანქანა ბეჭდვისათვის, ხელით ბეჭდვით 12% A 0%         

84431500 მანქანა ბეჭდვისათვის, ხელით ბეჭდვის გარდა 12% A 0%         

84431600 დანადგარი ფლექსოგრაფიული ბეჭდვისათვის 10% A 0%         

84431700 გრავიურის ბეჭდვის დანადგარი 18% A 0%         

84431921 ცილინდრული პრესი 10% A 0%         

84431922 ეკრანის პრესი 10% A 0%         

84431929 სხვა მანქანა ტრაფარეტული ბეჭდვისათვის 10% A 0%         

84431980 სხვა საბეჭდი მანქანა 8% A 0%         

84433110 
პრინტერები და ფსეროქსის აპარატურა ორი ან მეტი 

ფუნქციით 10% A 0%         

84433190 
პრინტერები და ქსეროფსის აპარატები ორი ან მეტი 

ფუნქციით არა ელექტროსტატისტიკური ფოტოების  0% A 0%         

84433211 პრინტერი სტილუსის 0% A 0%         

84433212 ლაზერული პრინტერი 0% A 0%         

84433213 ჭავლური პრინტერი 0% A 0%         

84433214 თერმული პრინტერი 0% A 0%         

84433219 სხვა პრინტერი 0% A 0%         

84433221 
პრინტერი რომელიც ავტომატურად უკავშირდება 

მონაცემთა ბაზას ან ქსელს 8% A 0%         

84433222 
ელექტროსტატიკური ფოტოპრინტერი  რომელსაც აქვს 

შესაძლებლობა ავტომატურად დაუკავშირდეს ქსელს  8% A 0%         

84433229 
სხვა ციფრული დანადგარები რომლებსაც აქვთ 

შესაძლებლობა ავტომატურად დაუკავშირდეს ქსელს  8% A 0%         

84433290 
სხვა პრინტერები და ფაფსის აპარატები ქსელთან კავშირის 

შესაძლებლობით  0% A 0%         

84433911 
ელექტროსტატიკური ფოკოტოპირების აპარატი პირდაპირი 

კავშირით  0% A 0%         

84433912 ელექტროსტატიკური  ფოტპაპარატი ღირეული პროცესი  10% A 0%         

84433921 
ელექტროსტატიკური აპარატურა  ფოტოკოპირების 

აპარატურა რომელიც გულისხმობს ოპტიკურ სისტემას  0% A 0%         



84433922 
ელექტროსტატიკური ფოტოკოპირებისაპარატი 

კონტაქტური ტიპის 20% A 0%         

84433923 თერმომგრძნობიარე კოპირების აპარატი 20% A 0%         

84433924 სუბლიმირებული კოპირების აპარატი 20% A 0%         

84433931 ჭავლური აპარატი 8% A 0%         

84433932 ლაზერული საბეჭდი მანქანა 8% A 0%         

84433939 სხვა ციფრული საბეჭდი მანქანა 8% A 0%         

84433990 სხვა პრინტერები და ქსეროქსის აპარატები 0% A 0%         

84439111 
ვებ პრესის სპილერიმანქანა დანადგარი დამხმარე 

ციფრული ბეჭდვისათვის 12% A 0%         

84439119 
დამატებითი/ ციფრული საბეჭდი მანქანის ნაწილები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 12% A 0%         

84439190 მანქანა საბეჭდი დამხმარე ნაწილები 6% A 0%         

84439910 მანქანა ციფრული ბეჭდვისათვის 12% A 0%         

84439921 თერმოპრინტერი 6% A 0%         

84439929 
სხვა ნაწილები ციფრული საბეჭდი აპარატისათვის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

84439990 
სხვა ნაწილები და აქსესუარები საბეჭდი მანქანისათვის, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84440010 სპირალური ძაბი 10% A 0%         

84440020 სინტეთიკური ნაწილები 10% A 0%         

84440030 ხელოვნური ბიჭკოვანი ნაწილები 10% A 0%         

84440040 ტექნოგენური ძაფის მანქანები 10% A 0%         

84440050 ტექნოგენური ძაფის საჭრელი მანქანები 10% A 0%         

84440090 
ტექსტილის შესაქმნელი და დასაჭრელი მანქანები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

84451111 გამომდევნი მოწყობილობა 10% A 0%         

84451112 გამასწორებელი 10% A 0%         

84451113 ბარატების მანქანა  10% A 0%         

84451119 სხვა საწნავი ნანადგარი სალის 10% A 0%         

84451120 საწნავი დანადგარი ბამბის 10% A 0%         

84451190 სხვა საჩეჩი მანქანა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

84451210 ბამბის საჩეჩი 10% A 0%         

84451220 საჩეჩი 10% A 0%         

84451290 სხვა საჩეჩი მოწყობილობა 10% A 0%         

84451310 სახაზავი დანადგარი 10% A 0%         

84451321 ჩარჩო ქაღალდის 10% A 0%         

84451322 ქვის სამტვრევი მანქანა 10% A 0%         

84451329 სხვა სამტვრევი მანქანა 10% A 0%         

84451900 
ტექსტილის მოსამზადებელი დანადგარი, სხვა ადილას 

დაუსახელებელი 10% A 0%         

84452031 სხვა მანქანა დანადგარი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         

84452032 ჯეტ მანქანა 10% A 0%         

84452039 სხვა ღია სპინერი 10% A 0%         

84452041 ბამბის რგოლისებრი საქარგი მანქანის ჩარჩო 11% A 0%         

84452042 რგოლისებრი საქარგი მანქანის ჩარჩო 10% A 0%         

84452049 სხვა საწნავი ნანადგარი სალის 10% A 0%         

84452090 
სხვა ტექსტილის სპინინგის დანადგარები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 10% A 0%         

84453000 სხვა ტექსტიკის შესაქმნელი დანადგარი 10% A 0%         

84454010 ავტომატური დასახვევი დაზგები 10% A 0%         

84454090 სხვა ტექსტილის დასახვევი/განხვევი დანადგარი 10% A 0%         

84459010 სპეციალური სარეცხი მანქანები 10% A 0%         

84459020 საზომი მანქანა 10% A 0%         



84459090 
სხვა მზა ტექსტილის შესაქმნელი დანადგარი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 10% A 0%         

84461000 მანქანა საქსოვი ≤30 სმ ზომის ნაჭრის მოსაქსოვად  8% A 0%         

84462110 ხალიჩების საქსოვი დანადგარი >30სმ ზომის , უკანა სვლით 12% A 0%         

84462190 
საქსოვი დანადგარი ხალიჩების  >30სმ, ზომის და ტიპის  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი, უკანა სვლით 10% A 0%         

84462900 
საქსოვი მანქანა  >30 ზომის ნაჭრის მოსაქსოვად,   სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი, უკანა სვლით 10% A 0%         

84463020 
სხვა მზა ტექსტილის შესაქმნელი დანადგარი რმელიც არ 

არის მოხსენიებული 8% A 0%         

84463030 მანქანა საქსოი შემდეგი ≤30 სმ ზომის ნაჭრის მოსაქსოვად  8% A 0%         

84463040 
ხალიჩების საქსოვი დანადგარი >30სმ სიგანის, უკანა სვლის 

გარეშე 8% A 0%         

84463050 
საქსოვი დანადგარი  >30 სმ ზომის ბოჭკოების,  უკუსვლის 

გარეშე 8% A 0%         

84463090 
საქსოვი მანქანა >30 სმ ზომის ნაჭრის მოსაქსოვად, უკანა 

სვლის გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84471100 წრიული ციფრული კონტროლის ცულინდრიანი ≤165 მ 8% A 0%         

84471200 წრიული  ქსოვის მანქანები ცილინდრის დიამეტრი> 165 მმ 8% A 0%         

84472011 ტრიკოტაჟის ქსოვის მანქანები 8% A 0%         

84472012 ნაბდის  ქსოვის მანქანები 8% A 0%         

84472019 
სხვა ბრტყელი ქსოვის სხვა მანქანები,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

84472020 ბრტყელი ქსოვის სხვა მანქანები 8% A 0%         

84472030 იმპულსური შედუღების მანქანები 8% A 0%         

84479011 ხალიჩების და ფარდაგების საკრეჭი მანქანა 7% A 0%         

84479019 სხვა საქარგი მანქანები 8% A 0%         

84479020 საქარგავი მანქანები 8% A 0%         

84479090 
ნართის/სალეჩაქე/ზონარის/მორთვის/დაწვნის/ქსელის 

მანქანები 10% A 0%         

84481100 84.44,45,46,47 დანადგარების სხვადასხვა ბარათები  8% A 0%         

84481900 
84,44, 84,45, 84,46, 84,47-ის დამხმარე მანქანები, სხვაგან 

არდასახელებული  8% A 0%         

84482020 გამოსადევნი  ძუძუკები ანუ საქარგი მანქანები 6% A 0%         

84482090 
84,44/ ბოჭკოვანი დამხმარე დანადგარის 

ნაწილები/აქსესუარები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

84483100  84,45-ის ბარათის ჩარჩო  6% A 0%         

84483200 
ბოჭკოების მოსამზადებელი მანქანის 

ნაწილები/აქსესუარები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

84483310 ხვეულების დანადგარი ავტომატური ფუნქციით 6% A 0%         

84483390 საქარგები, სპინინგის რგოლები და მოძრავი რგოლები 6% A 0%         

84483910 
84,45 მანქანის ღიაა ბოლოანი როტორის  და მათი დამხმარე 

მანქანები 6% A 0%         

84483920 ელექტრონული მტვერსასრუტის ავტომატური სარეცხი 6% A 0%         

84483930 ავტომატური დამხვევის აირით შემადუღებელი 6% A 0%         

84483940 ბეჭედური სპინინგის ჩარჩოს კომპაქტური კომპლექტი 6% A 0%         

84483990 
84,45 /ბოჭკოვანი მანქანის დამხმარე მოწყობილობის 

აქსესუარები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

84484200 საქსოვი მანქანების ჩხირები, ჩარჩოები 6% A 0%         

84484910 
პროექციული საქსოვი დაზგის აღების და მიღების 

დანადგარი 6% A 0%         

84484920 
პნევმატური საქსოვი დაზგის ძაფის გაყრა და 

აწევა/მოშორება  6% A 0%         

84484930 მაქოები 6% A 0%         



84484990 
საქსოვი მანქანების  ნაწილები და აქსესუარები, მათი 

დამხმარე მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 6% A 0%         

84485120 
დამოკელბული ნემსები, ქარგვის კაკვები ქსოვის 

მანქანებისთვის  <კალიბრის No.28 6% A 0%         

84485190 ფრეიზერული დანადგარი, ნემსი / ბოჭკო, ნაკერის სახით 6% A 0%         

84485900 
სხვა დეტალები / ტექნიკის აქსესუარები 84,47 / მათი 

აქსესუარები 6% A 0%         

84490010 
მაღალი სიჩქარით მანქანა ნემსის ხვრეტის მანქანა, ხვრეტის 

სიხშირე > 2000 ხვრ / წთ 8% A 0%         

84490020 

მაღალი სიჩქარით აღჭურვილობა  წყლის ნაკადით 

შეერთებული მასალის სიგანე, სამუშაო სიგანე> 3.5, სამუშაო 

სიჩქარე> 250 / წთ წნევა, წყლის ნაკადით შეერთებული 

მასალა ≥400პასკ 8% A 0%         

84490090 ტექსტილის შესაქმნელი და დასაჭრელი მანქანები 8% A 0%         

84501110 
სრული ავტომატური მანქანა მუდმივად მოძრავი 

იმპელერი, მშრალი თეთრეული მასალა ≤10 კგ 10% A 0%         

84501120 
სრული ავტომატური დოლის ტიპის, მშრალი თეთრეულის 

≤10 კგ 10% A 0%         

84501190 
სრულად ავტომატური სარეცხი მანქანა მშრალი 

თეთრეულის ≤10 კგ 10% A 0%         

84501200 
სხვა სარეცხი მანქანები, მშრალი თეთრეულის ≤ 10 კგ, 

ინტეგრირებული საშრობი 30% A 0%         

84501900 
სხვა სარეცხი მანქანა მშრალი თეთრეულის ≤10კგ,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 30% A 0%         

84502011 
სრულად ავტომატური სარეცხი მანქანა მუდმივად მოძრავი 

იმპელერით 10% A 0%         

84502012 სრულად ავტომატური სარეცხი მანქანა დოლის ტიპის 10% A 0%         

84502019 
სხვა სრულად ავტომატური სარეცხი მანქანები მშრალი 

თეთრეულის> 10 კგ 10% A 0%         

84502090 
არ სრულად ავტომატური სარეცხი მანქანები მშრალი 

თეთრეულის> 10 კგ 10% A 0%         

84509010 სარეცხი მანქანის ნაწილები, მშრალი თეთრეულის ≤10 კგ 5% A 0%         

84509090 
სარეცხი მანქანის ნაწილები, მშრალი თეთრეულის, 

ტევადობა> 10 კგ 16% B 12.8% 9.6% 6.4% 3.2% 0% 

84511000 გამწმენდი მანქანები, გარდა მოთუთიებული 84.50-ისა 21% A 0%         

84512100 
საშრობები ( გარდა მოთუთიებული 84.50-ისა), თითოეული 

მშრალი თეთრეულის საკეტით ≤10 კგ 15% A 0%         

84512900 საშრობები ( გარდა 84.50-სა) სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84513000 საუთაო მანქანები და წნეხები (მათ შორის პრესები 8% A 0%         

84514000 სარეცხი, მათეთრებელი, საღები მანქანები 8% A 0%         

84515000 
ვარდისფერი ტქსტილის ქსოვილის 

დახვევის/გაშლის/დაკეცვის/მოჭრის მანანები  8% A 0%         

84518000 ნართის დახვევის/მორთვის/დამუშავების/დაფარვის მანქანა 12% A 0%         

84519000  84,51 მანქანის ნაწილები 8% A 0%         

84521010 
მრავალფუნქციური საკერავი მანქანები საყოფაცხოვრებო 

მიზნის 21% A 0%         

84521091 მექანიკური საყოფაცხოვრები საკერავი მანქანები 21% A 0%         

84521099 
საყოფაცხოვრებო საკერავიმანქანები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 21% A 0%         

84522110 
არასაყოფაცხოვრებო ავტომატური საკერავი მანქანები, 

მსხვილი ნაკერი 12% A 0%         

84522120 
არასაყოფაცხოვრებო საკერავი მანქანები ავტომატური ზედა 

ნაკერით 12% A 0%         

84522130 
არასაყოფაცხოვრებო საკერავი მანქანები ავტომატური 

დამფარავი ნაკერით 12% A 0%         



84522190 

სხვა ავტომატური საკერავი მანქანები, არასაყოფაცხოვრებო 

მიზნებისათვის, გარდა წიგნის საკერავი მანქანებისა, სხვა 

ადგილას არ არის დასახელებული 12% A 0%         

84522900 

საკერავი მანქანები, არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, 

გარდა წიგნის საკერავი მანქანებისა, სხვა ადგილას არ არის 

დასახელებული 12% A 0%         

84523000 საკერავი მანქანის ნემსები 14% A 0%         

84529011 საყოფახსოვრებო საკერავი მანქანების მოძრავი მაქო 14% A 0%         

84529019 
საყოფაცხოვრებო მანქანების ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 14% A 0%         

84529091 არასაყოფაცხოვრებო საკერავი მანქანების მოძრავი მაქო 14% A 0%         

84529092 
საკერავი მანქანების სხვა ავეჯი, ბაზებისა და საფარები და 

მათი ნაწილები 14% A 0%         

84529099 
არასაყოფაცხოვრებო საკერავი მანქანის ნაწილები, სხვა 

ადგილას არ არის 14% A 0%         

84531000 ტყავის მომზადების და ფერის მიცემის მანქანები 8% A 0%         

84532000 ფეხსაცმელის წარმოების და აღდგენის დანადგარი 8% A 0%         

84538000 ტყავის დამუშავების და აღდგენის დანადგარები 8% A 0%         

84539000  84,53 ზომის მანქანის ნაწილები 8% A 0%         

84541000 მეტალურგიის ლითონის ჩამოსხმის კონვერტორები 8% A 0%         

84542010 ჩამოსასხმელის გარე მოწყობილობა 8% A 0%         

84542090 
მეტალურგიაში ჩამოსხმის ფორმები ზოდები და ჩამჩები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84543010 ცივი პალატის ჩამოსხმის მანქანები  12% A 0%         

84543021 ბლოკის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანები  10% A 0%         

84543022 ფილის უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანა  12% A 0%         

84543029 
უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანა სხვა ბუილონის ბლანკები 

ნახსენები არ არის სხვაგან 12% A 0%         

84543090 

ჩამჩების და შენადნობების ფორმები, რომლებიც 

გამოიყენება მეტალურგიულ ქარხნებში, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი  12% A 0%         

84549010 ღუმელში რაფინირების დანადგარის ნაწილები 8% A 0%         

84549021 კრისტალიზატორები უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანებისთვის 8% A 0%         

84549022 
ვიბრაციული მოწყობილობები უწყვეტი ჩამოსხმის 

მანქანებისთვის 8% A 0%         

84549029 უწყვეტი ჩამოსხმის მანქანების სხვა დეტალები 8% A 0%         

84549090  84,54 სერიის სხვა მანქანების ნაწიელბი  8% A 0%         

84551010 ცხელი მოძრავი მილის საგლინი საამქრო 12% A 0%         

84551020 ცივი მოძრავი მილის საგლინი საამქრო 12% A 0%         

84551030 
მოძრავი მილების საგლინი საამქრო, დიამეტრის 

შემცირების ფუნქციით 12% A 0%         

84551090 
ლითონის მოძრავი მილების საგლინი საამქრო, სხვა 

ადგილას არდასახელებული 12% A 0%         

84552110 ცხელი მოძრავი, ბრტყელი პროდუქციის საგლინი საამქრო 15% A 0%         

84552120 
მოძრავი პროდუქციის საგლინი საამქრო ფორმებისთვის და 

განყოფილებებისთვის 15% A 0%         

84552130 მოძრავი პროდუქციის საგლინი საამქრო ღეროებისთის 15% A 0%         

84552190 
ცხელი, ან ცხელი და ცივი მოძრავი ლითონის საგლინი 

საამქროს კომბინაცია 15% A 0%         

84552210 ცივი მოძრავი ბრტყელი ლითონის საგლინი საამქრო 10% A 0%         

84552290 
ცივი მოძრავი ბრტყელი ლითონის საგლინი საამქრო, სხვა 

ადგილას არ დასახელებული 15% A 0%         

84553000 ლითონის მბრუნავი დოლები 8% A 0%         

84559000 ლითონის მბრუნავი დოლების ნაწილები 8% A 0%         



84561000 
ლაზერული / მსუბუქი / ფოტოგამტარი დამუშავების 

მანქანები  0% A 0%         

84562000 ულტრაბგერითი დამუშავების მანქანები   10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84563010 
ელექტროკონტაქტური პროცესის მანქანა,  ციფრული 

კონტროლით 10% C           

84563090 
ელექტროკონტაქტური პროცესის მანქანა,  არა ციფრული 

კონტროლით 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84569010 ჭრის დანადგარი პლაზმური რკალის 0% A 0%         

84569020 საჭრელი დანადგარი  0% A 0%         

84569090 
სხვა მანქანები ნებისმიერი ელექტროქიმიური 

მატერიალური და ელექტრონული სხივი 0% A 0%         

84571010 ვერტიკალური საჭრელი დანადგარი 10% C           

84571020 ფორიზონტალური სარელი დანადგარი 10% C           

84571030 ცენტრიდან საჭრელი დანადგარი 10% C           

84571091 მოსაბრუნებელი საბეჭდი ცენტრით 10% C           

84571099 სხა დანადგარი 10% C           

84572000 სამშენებლო ტექნიკა (ერთი სადგური) 8% C           

84573000 მრავალი მიმართულებით გადამცემი დანადგარი 5% C           

84581100 
ჰორიზონტალური სახარატო ჩარხი, ციფრული 

კონტროლით 10% B 7.8% 5.8% 3.9% 1.9% 0% 

84581900 ჰორიზონტალური სახარატო ჩარხი დანადგარი 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

84589110 ვერტიკალური ელემენტი, ციფრული კონტროლით 5% A 0%         

84589120 
სახარატო ჩარხი, სხვაგან არდასახელებული, რიცხობრივი 

კონტროლით 5% A 0%         

84589900 
სახარატო ჩარხი ლითონის მოსაცილებლად, სხვაგან 

არდასახელებული 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

84591000 ჰორიზონტალური დანადგარი მიმართულების ტიპის  15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84592100 
საბურღი დანადგარი, სხვაგან არდასახელებული, ციფრული 

კონტროლით 10% B 7.8% 5.8% 3.9% 1.9% 0% 

84592900 საბურღი მანქანები, ლითონის მოსახსნელად 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84593100 
ბურღვა-დაფქვის მანქანები, სხვაგან არდასახელებული, 

რიცხობრივი კონტროლით 10% C           

84593900 
ბურღვა-დაფქვის მანქანები, სხვაგან არდასახელებული, 

ლითონის მოსახსნელად 10% C           

84594010 საბურღი მანაქანა, ციფრული კონტროლით 10% C           

84594090 საბურღი მანაქანა, არაციფრული კონტროლით 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84595100 
საფქვავი/სამტვრევი მანქანა, დაბალი, ციფრული 

კონტროლით 10% C           

84595900 
საფქვავი/სამტვრევი მანქანა, დაბალი, მეტალზე სამუშაოდ, 

სხვაგან არდასახელებული 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84596110 
ფრეიზერული დამუშევების მანაქანა, ციფრული 

კონტროლით 5% C           

84596190 
სამტვრევი მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, 

ციფრული კონტროლით 5% C           

84596910 
ფრეიზერული დამუშევების მანაქანა, არაციფრული 

კონტროლით 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

84596990 
სამტვრევი მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, 

არაციფრული კონტროლით 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

84597000 სახრახნისი მანქანა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

84601100 

სწორი ზედაპირის საპრიალებელი პოზიციის დანადგარი, 

ერთი ღერძის ღერო  0.01მმ-დე, რომელიც არ არის 

ციფრული 10% C           

84601900 
სწორი ზედაპირის საპრიალებელი პოზიციის დანადგარი, 

ერთი ღერძის ღერო  0.01მმ-დე, ციფრული 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84602111 შიდაა წრიული საპრიალებელი, ერთი ღერძის ღერო  0.01მმ- 10% C           



დე, არა ციფრული კონტროლით  

84602119 
შიდა საპრიალებები მანქანა, ერთი ღერძის ღერო  0.01მმ-დე,,  

ციფრული კონტროლით  10% C           

84602120 
შიდა საპრიალებები მანქანა, ერთი ღერძის ღერო  0.01მმ-დე,,  

ციფრული კონტროლით  10% C           

84602190 

საპრიალებელი დაზგა, ერთი ღერძის ღერო  0.01მმ-დე,,  

ციფრული კონტროლის ფუნქციით, სხვაგან არ 

დასახელებული 10% C           

84602910 
ცილინდრისებრი საპირალებელი დანადგარი, ერთი ღერძის 

ღერო  0.01მმ-დე, არაციფრული კონტროლით 15% C           

84602920 
შიდა საპრიალებელი პოზიციის დანადგარ, ერთი ღერძის 

ღერო 0.01მმ-დე, არაციფრული კონტროლით 15% C           

84602930 
შიდაა წრიული საპრიალებელი, ერთი ღერძის ღერო 0.01მმ-

დე, არაციფრული კონტროლით  13% B 10.4% 7.8% 5.2% 2.6% 0% 

84602990 
სახეხი მანქანა,  ერთი ღერძის ღერო 0.01მმ-მდე, 

არაციფრული კონტროლით  13% C           

84603100 მიმკვეთრის შემქმნელი და გამაძლიერებელი დანადგარი  10% C           

84603900 
სიმკვეთრის დანადგარი რომელიც არ კონტროლდება 

ციფრული ნიშნულით  15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84604010 საფხეკი მანქანები 13% B 10.4% 7.8% 5.2% 2.6% 0% 

84604020 წადების მანქანა 13% A 0%         

84609010 სახეხი ქარგოლები 15% A 0%         

84609020 სპრიალებელი დანადგარი 15% A 0%         

84609090 
ხელსაწყოები მეტალის დამუშავებისთვის, გაპრიელებით, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84612010 ფორმირების მანქანა 15% A 0%         

84612020 საჭრელი დანადგარი 15% A 0%         

84613000 საკვეთი დანადგარი 12% A 0%         

84614011 ზედაპირის დამუშავების მანქანა 10% C           

84614019 
სხვა დანადგარის საჭრელი/სამტვრევი/ფორმირების მანქანა 

ციფრული კონტროლის გარეშე 10% C           

84614090 
დანადგარის საჭრელი/სამტვრევი/ფორმირების მანქანა 

ციფრული კონტროლის გარეშე 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84615000 სახერხი/საჭრელი მანქანა, რკინისთვის 12% A 0%         

84619011 ორმაგი სვეტის დაზდა (ღია მხრით ) 15% A 0%         

84619019 
სხვა  სამონტაჟო დანადგარი რაც  სხვაგან არ არის 

გათვალისწინებული 15% A 0%         

84619090 
სხვა დანადგარი მეტალის დასამუსავებლად მოცილების 

ეფექტით  12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

84621010 
სამჭედლო დანადგარი და ჩაქუჩი ციფრული მართვის 

აპარატით  10% C           

84621090 
სამჭედლო დანადგარი და ჩაქუჩი ციფრული მართვის 

აპარატის გაეშე 12% A 0%         

84622110 გამასწორებელი , ციფრული  კონტროლის 10% C           

84622190 სადრეკი  ან გადასწორებელი მანქანა 10% C           

84622910 გამასწორებელი დანადგარი არაციფრული მართვით  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84622990 სადრეკი გამასწორებელი დანადგარი მათვის პანელით  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84623110 საჭრელი  დანადგარი რიცხობრივი კონტროლით სიგრძივი  7% C           

84623120 განივი საჭრელი დანადგარი რიცხობრივი კონტროლით  7% C           

84623190 სხვა საჭრელი დანადგარი რიცხობრივი კონტროლით  7% C           

84623910 განივი საჭრელი დანადგარი არაკონტროლირებადი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84623920 სხვა საჭრელი დანადგარი  არაციფრული კონტროლით  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84623990 სხვა საჭრელი დანადგარი არაციფრული კონტროლით  10% A 0%         

84624111 სახვრეტი პრესი მოსახსნელი ინსტრუმენტებით, ციფრული 10% C           



კონტროლით 

84624119 სხვა სახვრეტი პრესი, რიცხვითი კონტროლით 10% C           

84624190 
სხვა სამტვრევი და სახვრეტი დანადგარები ციფრული 

მართვის საშუალებით  10% C           

84624900 სახვრეტი მანქანა არაციფრული მართვით  10% A 0%         

84629110 მეტალის პრეს დანადგარი, ჰიდრავლიკური 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84629190 
პრესი ჰიდრავლიკური რაც სხვა ადგილას არ არის 

მითითებული  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84629910 მექანიკური პრესი  10% A 0%         

84629990 
პრესი მეტალის დასამუშავებლად,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84631011 მილების ადიდა ჩარხი ≤300ტ 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84631019 მილების ადიდა ჩარხი >300ტ 10% A 0%         

84631020 გამასწორებელი დაზგა 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84631090 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ადიდა ჩარხები,  

ნაჭრებისთვის/მილებისთვის/პროფილისთვის/მავთულისთ

ვის 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84632000 სახრახნისის დანადგარი 15% B 12.0% 9.0% 6.0% 3.0% 0% 

84633000 დანადგარი რკინის მავთულის დასამუსავებლად  10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84639000 
დანადგარი მეტალის დასამუშავებლად, მოსახსნელი 

ნაწილის გარეშე,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

84641010 სახერხი დანადგარი დისკური სახერხით  0% A 0%         

84641020 სახერხი მანქანები გრაგნილი ხერხით 0% A 0%         

84641090 სხვა სახერხი მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84642010 
საპრიალებელი და საფხეკი შუშის და შუსის მასალის 

ნივთების  0% A 0%         

84642090 
სხვა საპრიალებელი და გასაპრიალებელი დანადგარი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84649011 ცივად დამუშავების შუშის საჭრელი მოწყობილობა  0% A 0%         

84649012 საჭრელი მოწყობილობა შუშის დამუშავების  0% A 0%         

84649019 სხვა დანადგარი შუყშის და სარკის დამუშავებისათვის  0% A 0%         

84649090 სხვა სამუშაო დანადგარი ქვის კერამიკის და სხვა  0% A 0%         

84651000 
ხის დასამუშავებელი დანადგარი, სხვადასხვა ოპერაციებით, 

ინსტრუმენტების გამოცვლის საჭიროების გარეშე 10% A 0%         

84659100 
საკერავი მანქანა ხის, კორპის, მყარი რეზინის, მყარი 

პლასტმასას და ა.შ  10% A 0%         

84659200 
დანაწევრების/ფრეზირების/საპრეის დანადგარი ხის, 

პლასტმასის და ა.შ  10% A 0%         

84659300 
საფქვავი/ასაფხეკი/გაპრიალების დანადგარი 

ხის/კორპის/მყარირეზინის/მყარიპლასტმასის 10% A 0%         

84659400 

მოსაღუნი დანადგარი ხისთვის/მუხის ქერქისთვის/ძვლის 

ნაკეთობისთვის/მყარი რეზინისთვის/მაგარი 

პლასტმასისითვის/ან მსგავსი მყარი მასალისთვის 10% A 0%         

84659500 

საბურღი სანგრევი მოწყობილობა ხისთვის/მუხის 

ქერქისთვის/ძვლის ნაკეთობისთვის/მყარი 

რეზინისთვის/მაგარი პლასტმასისითვის/ან მსგავსი მყარი 

მასალისთვის 10% A 0%         

84659600 

გამყოფი/გამაცალცალკევებელი, საჭრელი მანქანები 

ხისთვის/მუხის ქერქისთვის/ძვლის ნაკეთობისთვის/მყარი 

რეზინისთვის/მაგარი პლასტმასისითვის/ან მსგავსი მყარი 

მასალისთვის, და სხვა  10% A 0%         

84659900 

მანქანის ინსტრუმენტები ხისთვის/მუხის 

ქერქისთვის/ძვლის ნაკეთობისთვის/მყარი 

რეზინისთვის/მაგარი პლასტმასისითვის/ან მსგავსი მყარი 

მასალისთვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 10% A 0%         



84661000 
ინსტურმენტების სამაგრი და თვითმხსნელი  84.56 - 84.65 

მანქანებისთვის 7% A 0%         

84662000 სამუშაოს სამაგრები   84.56 - 84.65 მანქანებისათვის 7% A 0%         

84663000 
გამყობი დანადგარი და სპეციალური მოწყობილობა მანქანა 

დანადგარისათვის  7% A 0%         

84669100 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი დეტალები და ნაწილები 

რომლებიც  გამოიყენება  # 84.64 მანქანაზე 0% A 0%         

84669200 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი დეტალები და ნაწილები 

რომელიც გამოიყენება  # 84.65 მანქანაზე 6% A 0%         

84669310 
ინსტრუმენტების ჟურნალი და ინსტრუმენტების 

ავტომატური შეცვლის ხელსაწყო 0% A 0%         

84669390 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ინსტრუმენტები და 

ნაწილები რომლებიც  გამოიყენება  მოთუთიურებულ #No 

84.56 - 84.61 მანქანებზე 0% A 0%         

84669400 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ინსტრუმენტები და 

ნაწილები რომლებიც გამოიყენება  მოთუთიურებულ # 84.62 

- 84.63 მანქანებზე 6% A 0%         

84671100 პნევმატური ხელის ინსტრუმენტები, ბრუნვითი ტიპი 8% A 0%         

84671900 
პნევმატური ხელის ინსტრუმენტები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 8% A 0%         

84672100 ბურღი ყველა სახის 10% A 0%         

84672210 ჯაჭვური ხერხები 10% A 0%         

84672290 ელექტრო ხერხი, ხელით სახმარი 10% A 0%         

84672910 საფქვავი ინსტრუმენტები 10% A 0%         

84672920 პროექტირება  10% A 0%         

84672990 
სხვა ხელით სამუშაო ინსტრუმენტები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 10% A 0%         

84678100 ჯაჭვური ხერხები 8% A 0%         

84678900 
ხელით სახმარი ინსტრუმენტები ჩაუმონტაჟებელი 

ელექტრო ძრავის გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 8% A 0%         

84679110 ნაწილები ელექტროხერხის, ავტონომური ელექტროძრავით 6% A 0%         

84679190 
ჯაჭვური ხერხები ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 6% A 0%         

84679200 პნევმატური ხელის ინსტრუმენტის ნაწილები 6% A 0%         

84679910 სასაქონლო ნომრით 8467 ელექტროძრავის ნაწილები 10% A 0%         

84679990 
ნაწილები ელექტრონული სასაქონლო  8467, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 6% A 0%         

84681000 
შემადუღაბებელი, ხელის, რჩილვისთვის, წვისთვის, 

შედუღებისთვის 12% A 0%         

84682000 
აირით შედუღების მოწყობილობა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 12% A 0%         

84688000 შედუღების აპარატი რომელიც არ მუშაობს აირზე  12% A 0%         

84689000 შემადუღებელი მანქანის ნაწილები 7% A 0%         

84690011 მოწყობილობა ტექსტის დამუშავებისათვის  0% A 0%         

84690012 ავტომატური საბეჭდი მანქანა 12% A 0%         

84690020 სხვა საბეჭდი მანქანა, ელექტრონული 12% A 0%         

84690030 სხვა საბეჭდი მანაქანა, არა ელექტრონული 12% A 0%         

84701000 
გარე კვების წყაროს გარეშე მომუშავე ელექტრონული 

კალკულატორები 0% A 0%         

84702100 
ელექტრონული საანგარიშო  მანქანები ჩაყენებული საბეჭდი 

მოწყობილობით 0% A 0%         

84702900 
ელექტრო საანგარიშო მანქანები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

84703000 საანგარიშო მანქანა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84705010 საკასო აპარატო მაღაზიაში გამოსაყენებელი 0% A 0%         



84705090 საკასო აპარატი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84709000 
საფოსტო მარკირების მანქანები და სხვა გამომთვლელით 

ფუნქციით 0% A 0%         

84713010 ტაბლეტური კომპიუტერი 0% A 0%         

84713090 

პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით 

არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ, როგორც 

მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და 

დისპლეის 0% A 0%         

84714110 

ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების 

ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი 

მოწყობილობის შემცველი, მეინფრეიმი 0% A 0%         

84714120 

ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების 

ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი 

მოწყობილობის შემცველი მინი კომპიუტერები 0% A 0%         

84714140 

ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების 

ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი 

მოწყობილობის შემცველი, მინიპროცესორები 0% A 0%         

84714190 

ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების 

ცენტრალური ბლოკისა და შემყვანგამომყვანი 

მოწყობილობის შემცველი, ციფრული გამომთვლელი 

მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84714910 მაინფრეიმი სიტემური სახით  0% A 0%         

84714920 მინი კომპიუტერები სისტემური სახით  0% A 0%         

84714940 მინიპროცესორები სისტემების სახით 0% A 0%         

84714991 მისაწოდებელი სისტემების სახით 0% A 0%         

84714999 
ციფრული გამომთვლელი მანქანები ერთ ბლოკში სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84715010 ციფრული პროცესორტები მეინფრეიმის  0% A 0%         

84715020 ციფრული პროცესორი მინიკომპიუტერის  0% A 0%         

84715040 ციფრული პროცესორი მიკროპორცესორების  0% A 0%         

84715090 ციფრული პროცესორი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84716040 ტერმინალი მეინფრეიმისათვის ან მინი კომპიუტერისათვის  0% A 0%         

84716050 სკანერები 0% A 0%         

84716060 დიგიტაიზეი  0% A 0%         

84716071 კლავიატურები 0% A 0%         

84716072 კომპიუტერის თაგვები 0% A 0%         

84716090 
სხვა შემყვანი ან გამომყვანი მოწყობილობები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

84717010 მყარი დისკი 0% A 0%         

84717020 დისკეტის დრაივი  0% A 0%         

84717030 ოპტიკური დისკის დრაივი 0% A 0%         

84717090 
დამხსომებელი მოწყობილობები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 0% A 0%         

84718000 გამომთვლელი მანქანების მოწყობილობები დანარჩენი 0% A 0%         

84719000 
მანქანები მონაცემთა გადაწერა/დამუშავებისთვის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 0% A 0%         

84721000 პირგადასაღებ-სამრავლი მანქანები 14% A 0%         

84723010 
მანქანები საფოსტო კორესპონდენციის დახარისხების, 

დაკეცვის, კონვერტებში ჩალაგებისა ან გადახვევისათვის 10% A 0%         

84723090 

მანქანები საფოსტო კორესპონდენციის გასახსნელი, 

დასახური ან დასალუქი და მანქანები საფოსტო მარკების 

დასაწებებლად 14% A 0%         

84729010 ბანკნოტის ავტომატური დანადგარი 0% A 0%         

84729021 საბურღი 0% A 0%         

84729022 სტეპლერი 0% A 0%         



84729029 
სხვა სტეპლერის მოწყობილობები, სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 0% A 0%         

84729030 ქაღალდის დამქუცმაწცებელი აპარატები 0% A 0%         

84729040 დუბლირების მანქანა 14% A 0%         

84729090 საოფისე მოწყობილობები, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 0% A 0%         

84731000 
მოწყობილობის ნაწილები და აქსესუარები პოზიცია No. 

84.69 8% A 0%         

84732100 
მოწყობილობის ნაწილები და აქსესუარები ქვეპოზიცია 

8470.1000/2100/2900 0% A 0%         

84732900 მოწყობილობის ნაწილები და აქსესუარები პოზიცია 84.70 0% A 0%         

84733010 
ნაწილები/აქსესუარი 

8471.1000/4110/4120/4910/4920/5010/5020/6090/7019 0% A 0%         

84733090 მოწყობილობის ნაწილები და აქსესუარები პოზიცია 84.71 0% A 0%         

84734010 ბანკნოტების დისპენსერი ავტომატური მთხრობელი  11% A 0%         

84734090 
სხვა ნაწილები/მოწყობილობების აქსესუარები პოზიცია 

84.72, nes 11% A 0%         

84735000 
ნაწილები/თანაბრად ხელმისაწვდომი ≥2 machs of 84.69 to 

84.72 0% A 0%         

84741000 
დახარისხების/სკრინინგის/გამანაწილებელი/სარეცხი 

მანქანა ore/oth მინერალები 5% A 0%         

84742010 
გამანადგურებელი და სახეხი მანქანები, როლიკებიანი 

კბილანები 5% A 0%         

84742020 გამანადგურებელი და სახეხი მანქანები, Em-Peters ტიპის 5% A 0%         

84742090 
სხვა გამანადგურებელი ან სხვა სახეხი მანქანები მიწისთვის, 

ქვებისთვის/საბადოებისთვის და სხვა 5% A 0%         

84743100 ბეტონის მიქსერი 7% A 0%         

84743200  მინერალური წიაღისეულის ამრევი 7% A 0%         

84743900 ამრევი′დანარჩენი მინერალური ნივთიერებები 5% A 0%         

84748010 მოძრავი ფორმირების მანქანები 5% A 0%         

84748020 საპრესი მოწყობილობა 5% A 0%         

84748090 
მოწყობილობები კერამიკული შედგენილობების 

აგლომერაციის, დაყალიბებისა ან ჩამოსხმისათვის 5% A 0%         

84749000 მანქანების ნაწილები პოზიცია No. 84.74 5% A 0%         

84751000 

მანქანები ელექტრული ან ელექტრონული ნათურების, 

მილაკებისა ან ელექტრო-სხივური მილაკების ან მილის 

კოლბებში აირგანმმუხტავი ნათურების ასაწყობად; 8% A 0%         

84752100 ოპტიკური ბოჭკოების მიმღები მანქანები და  პრეფორმები 10% A 0%         

84752911 უწყვეტი სიმხურვალის ღუმელი მინის დასამუშავებლად 10% A 0%         

84752912 
ბოჭკოვანი მინა (მანქანები ოპტიკური ბოჭკოსა და მისი 

ნამზადების დასამზადებლად) 10% A 0%         

84752919 ცხელ შუშასთან სამუშაო მოწყობილობა 10% A 0%         

84752990 
შუშის ნაკეთობების გასაკეთებელი დანარჩენი 

მოწყობილობებიs, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 10% A 0%         

84759000 შუშის სამუშაო მანქანის ნაწილები 8% A 0%         

84762100 
სასმელების ავტომატური მანქანა გამაგრილებელი და 

გამათბობელი მოწყობილობებით 14% A 0%         

84762900 
სასმელების ავტომატური მანქანა , სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 15% A 0%         

84768100 
საქონლის ავტომატური -სავაჭრო ავტომატი ამაგრილებელი 

და გამათბობელი მოწყობილობებით 14% A 0%         

84768900 საქონლის სავაჭრო ავტომატი, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 15% A 0%         

84769000 საქონლის სავაჭრო ავტომატის ნაწილები 10% A 0%         

84771010 ჩამოსასხმელი აპარატი პლასტმასის დასამუშავებლად 0% A 0%         

84771090 ჩამოსასხმელი აპარატი რეზინისთვის 0% A 0%         

84772010 პლასტიკური გრანულატოროი 5% A 0%         



84772090 
ჩამოსასხმელი აპარატი პლასტმასის დასამუშავებლად სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 5% A 0%         

84773010 ექსტრუზიის ჩამოსასხმელი მანქანა 5% A 0%         

84773020 ინექციური ჩამოსასხმელი მანქანა 5% A 0%         

84773090 
რეზინის/პლასტმასის დასამუშავებელი მანქანა  სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 5% A 0%         

84774010 პლასტმასის ფორმირების დანადგარები 5% A 0%         

84774020 პლასტმასის ფორმირების მანქანები 5% A 0%         

84774090 

მოწყობილობები რეზინისა ან პლასტმასის 

დასამუშავებლად ან ამ მასალებისაგან პროდუქციის 

საწარმოებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი: 5% A 0%         

84775100 

მოწყობილობები რეზინისა ან პლასტმასის 

დასამუშავებლად ან ამ მასალებისაგან პროდუქციის 

საწარმოებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი: 5% A 0%         

84775910 3D პრინტერები 5% A 0%         

84775990 
რეზინის/პლასტმასის დასამუშავებელი მანქანა  სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 5% A 0%         

84778000 
რეზინის/პლასტმასის დასამუშავებელი მანქანა  სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 5% A 0%         

84779000 
რეზინის/პლასტმასის დასამუშავებელი მანქანა  სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 0% A 0%         

84781000 
თამბაქოს მოსამზადებელი დანადგარი  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 5% C           

84789000 
თამბაქოს მოსამზადებელი დანადგარი სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 10% C           

84791021 ასფალტო-ბეტონის გავრცელების მანქანები 8% A 0%         

84791022 სტაბილიზატორ-გამანაწილებელი მანქანები 8% A 0%         

84791029 
დანარჩენი გავრცელების მანქანები,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 8% A 0%         

84791090 
საზოგადოებრივი სამშენებლო დანადგარები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 8% A 0%         

84792000 
ცხოველური ან მცენარეული ცხიმების და ზეთების 

გამოსაყვანი დანადგარები 10% A 0%         

84793000 ხის დასამუშავებელი დანადგარი 10% A 0%         

84794000 კაბელის და თოკების გამომყვანი მანქანები 7% A 0%         

84795010 სამრეწველო რობოტები მრავალჯერადი გამოყენებისთვის 0% A 0%         

84795090 
ინდუსტრიული რობოტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი: 0% A 0%         

84796000 აორთქლებადი ჰაერის გამაგრილებლები 10% A 0%         

84797100 მგზავრების ჩასხდომის ხიდები გამოიყენება აეროპორტებში 0% A 0%         

84797900 დანარჩენი მგზავრების ჩასხდომის ხიდები 0% A 0%         

84798110 ელექტრო მავთულის კოჭები 10% A 0%         

84798190 მეტალის დასამუშავებელი დანარჩენი მანქანები 10% A 0%         

84798200 ამრევი და დამქუცმაცებელი და სხვა მანქანები, 7% A 0%         

84798910 

მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, 

ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის 

გემებისთვის 0% A 0%         

84798920 ჰაერის გამწმენდები 0% A 0%         

84798940 
საფოსტო პაკეტების და ბეჭდური მასალის დახარისხების 

მანქანები 0% A 0%         

84798950 რადიოაქტიური ნარჩენების საპრესი მანქანები 0% A 0%         

84798961 ავტომატური ჩამრთველი მანქანები 0% A 0%         

84798962 კერსლიზის მისამაგრებელი ავტომატური მანქანები 0% A 0%         



84798969 
საბეჭდ დაფებზე ელემენტების შემგროვებელი დანარჩენი 

მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 0% A 0%         

84798992 მრავალსართულიანი ავტომატიზირებული საწყობი  0% A 0%         

84798999 
ინდივიდუალური ფუნქციებით მექანიკური მოწყობილობა, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

84799010 საჭის მართვის ნაწილები/მიმართულებები გემისთვის 0% A 0%         

84799020 ჰაერგამწმენდი მოწყობილობის ნაწილები 0% A 0%         

84799090 
დანარჩენი მანქანების/მოწყობილობების ნაწილები პოზიცია 

84.79,სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 0% A 0%         

84801000 ლითონის სადნობი და ჩამოსასხმელი ყუთები 10% A 0%         

84802000 ფორმები და საფუძვლები 8% A 0%         

84803000 ჩამოსასხმელი ნიმუშები 10% A 0%         

84804110 დასაპრესი ფორმებისთვის 8% A 0%         

84804120 მეტალურგიული ფხვნილისთვის შესაკუმში ფორმები 8% A 0%         

84804190 
ინექციის ფორმები′კომპრესორის ტიპები, მეტალისთვის′

რკინის კარბიდისთვის 8% A 0%         

84804900 
რკინის კარბიდისთვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი: 8% A 0%         

84805000 მინის ფორმები 8% A 0%         

84806000 მინერალური მასალების ფორმები 8% A 0%         

84807110 ყალიბები ვულკანიზაციისთვის 0% A 0%         

84807190 პრეს-ყალიბები ინექციისთვის რეზინის პლასტიკისთვის 0% A 0%         

84807900 
რეზინისთვის პრეს-ფორმები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი: 5% A 0%         

84811000 კლაპნებზე წნევის შემამცირებელი 5% A 0%         

84812010 სარქველები რედუქციული წნევის დასარეგულირებლად 5% A 0%         

84812020 სარქველებისთვის პნევმატური გადამცემები 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

84813000 ვენტილები, გამშვები 5% A 0%         

84814000 ვენტილები, უსაფრთხოება′რელიეფი 5% A 0%         

84818021 ელექტრომაგნიტური მიმართულების სარქველები 7% B 5.6% 4.2% 2.8% 1.4% 0% 

84818029 
მიმართულების კონტროლის სარქველები , სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 7% A 0%         

84818031 გაფართოების ელექტრონული ვენტილები 7% A 0%         

84818039 
ნაკადის სარქველები ,სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი: 7% A 0%         

84818040 დანარჩენი სარქველები 7% A 0%         

84818090 
ონკანები, ვენტილები და მსგავსი ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 5% A 0%         

84819010 სარქველების ნაწილები 8% A 0%         

84819090 ონკანის ნაწილები′მსგავსი მოწყობილობები 8% A 0%         

84821010 გორგოლაჭიანი თვით დამყენებელი 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

84821020 ღრმა გორგოლაჭიანი დამყენებელი 8% A 0%         

84821030 
საკისრები, კომბინირებული ბურთულ-გორგოლაჭოვნების 

ჩათვლით, დანარჩენი 8% A 0%         

84821040 ბურთულები, ნემსოვანი გორგოლაჭები და გორგოლაჭები 8% A 0%         

84821090 საკისრები გორგოლაჭოვანი 8% A 0%         

84822000 საკისრები გორგოლაჭოვანი 8% A 0%         

84823000 საკისრები, სფეროლუ გორგოლაჭოვანი 8% A 0%         

84824000 საკისარი ნემსოვანი გორგოლაჭოვანი 8% A 0%         

84825000 
საკისრები, ცილინდრული გორგოლაჭოვანი როლიკით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 8% A 0%         

84828000 
საკისრები, გორგოლაჭით ან როლიკით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 8% A 0%         



84829100 გორგოლაჭები, როლიკებიანი საკისრები 8% A 0%         

84829900 
საკისრების ნაწილაკები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი: 6% A 0%         

84831011 დიზელის ძრავი მუხლა ლილვი გემისთვის 6% A 0%         

84831019 
გადაცემის ლილვები გემებისთვის სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 6% A 0%         

84831090 გადაცემის ლილვები, არ არის გემებისთვის 6% A 0%         

84832000 
საკისრების კორპუსი, როლიკებიანი საკისრები ან 

გორგოლაჭების ჩართვა 6% A 0%         

84833000 

საკისრები გორგოლაჭოვანი, კონუსური, შიგა კონუსური 

რგოლების ჩათვლით სეპარატორებთან და გორგოლაჭებთან 

ნაკრებში 6% A 0%         

84834010 როლიკებიანი ხრახნები 8% A 0%         

84834020 პლანეტარული შემნელებლები 8% A 0%         

84834090 
ტრანსმისიური ლილვები (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და 

მრუდმხარები და ა.შ. 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

84835000 მქნევარები და შკივები, პოლისპასტების ჩათვლით 8% A 0%         

84836000 კლანჭები და მრუდმხარები და მუხლა ლილვები 8% A 0%         

84839000 ტექნიკის ნაწილები პოზიცია No. 84.83 8% A 0%         

84841000 შუასადებები მეტალის ლისტის სხვა მასლასთან ერთად 8% A 0%         

84842000 მექანიკური ლუქები 8% A 0%         

84849000 

შუასადებები და ანალოგიური შემაერთებელი ელემენტები 

ფურცლოვანი ლითონებისაგან სხვა 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: 8% A 0%         

84861010 

მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან 

ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, 

ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული 

ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების 

წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 

9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები: 0% A 0%         

84861020 საფქვავი მანქანები ბულის ან ვაფლის საწარმოებლად 0% A 0%         

84861030 სამკერვალო ან ვაფლის და ბულის საჭრელი მანქანა 0% A 0%         

84861040 ქიმიური საპრიალებელი ბულის და ვაფლის საწარმოებლად 0% A 0%         

84861090 
დანარჩენი მანქანები და აპარატურები ბულის და ვაფლის 

საწარმოებლად 0% A 0%         

84862010 
გამაცხელებელი მოწყობილობა ნახევარგამტარული 

მოწყობილობების ან ინტეგრალური სქემების  საწარმოებლად 0% A 0%         

84862021 
დანადგარები თხევადკრისტალურ მოწყობილობების 

ფუძეებზე ორთქლის ფაზიდან ქიმიური დალექვისათვის 0% A 0%         

84862022 
დანადგარები თხევადკრისტალურ მოწყობილობების 

ფუძეებზე ორთქლის ფაზიდან ქიმიური დალექვისათვის 0% A 0%         

84862029 
დანარჩენი  ფირების მოწყობილობა  ნახევარგამტარული 

მოწყობილობების ან ინტეგრალური სქემების  საწარმოებლად 0% A 0%         

84862031 
მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან 

ელექტრონული ინტეგრალური სქემების წარმოებისათვის: 0% A 0%         

84862039 

სხვა აპარატურა პროექტორის ან ნახაზის ჩასართავი 

ნიმუშების წარმოების ნახევარგამტარული მოწყობილობების 

ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემები 0% A 0%         

84862041 
მშრალი პლაზმის ოფორტის წარმოების ნახევარგამტარული 

მოწყობილობების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემები 0% A 0%         



84862049 
დანარჩენი დაწამლვის და გასუფთავების მოწყობილობები  

ნახევრადგამტარული მოწყობილობების საწარმოებლად  0% A 0%         

84862050 

იონირებული იმპლანტერები დოპინგის, წარმოების 

ნახევარგამტარული მოწყობილობების ან ელექტრონული 

ინტეგრალური სქემები 0% A 0%         

84862090 
სხვა მანქანები და აპარატურა წარმოების ნახევარგამტარული 

მოწყობილობების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემები 0% A 0%         

84863010 
გამათბობელი მოწყობილობები  თხევადკრისტალიანი 

მონიტორების წარმოებისთვის 0% A 0%         

84863021 
ქიმიური ორთქლის განთავსების აღჭურვილობა წარმოების 

თხევადკრისტალიანი მონიტორებისთვის 0% A 0%         

84863022 
ფიზიკური ორთქლით განთავსების აღჭურვილობა 

თხევადკრისტალიანი მონიტორების წარმოებისთვის  0% A 0%         

84863029 
დანარჩენი ფირების განთავსების აღჭურვილობა 

თხევადკრისტალიანი მონიტორების წარმოებისთვის  0% A 0%         

84863031 

 მომუშავე ბრტყელი დისპლეის პანელის დახმარებით 

(მაგალითად, მოწყობილობები თხევად კრისტალებზე), 

რომელსაც შეუძლია გამოთვლითი მანქანიდან მიღებული 

ციფრული ინფორმაციის ასახვა 0% A 0%         

84863039 

დანარჩენი აპარატურა პროექტორის ან ნახაზის ჩართვა 

ნიმუშების წარმოების თხევადკრისტალიანი 

მონიტორებისთვის 0% A 0%         

84863041 

დასუფთავების აპარატი რომელიც ოპერირებს   

ულტრაბგერითი პროცესით, თხევადკრისტალიანი 

მონიტორების წარმოებისთვის  10% A 0%         

84863049 

დანარჩენი აპარატები  სველი ოფორტისთვის, 

დამუშავებისთვის, დასუფთავებისთვის, წარმოების 

თხევადკრისტალიანი მონიტორებისთვის 0% A 0%         

84863090 
დანარჩენი აპარატები და მოწყობილობები  წარმოების 

თხევადკრისტალიანი მონიტორებისთვის 0% A 0%         

84864010 
მანქანები და აპარატურა მხოლოდ ან ძირითადად ერთგვარი 

გამოიყენებსთვის წარმოების ან შეკეთება ნიღბები და ბადე 0% A 0%         

84864021 

მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან 

ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, 

ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული 

ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების 

წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 

9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები, 

ნახევარგამტარიან ხელსაწყოების  ან ელექტრონულ 

ინტეგრალურ სქემების პლასტმასის გარსის დასამზადებლად 

ინკაპსულაციის დანადგარი  5% A 0%         

84864022 
Wire bonders of a kind used for assembling semiconductor devices or 

electronic integrated circuits 8% A 0%         

84864029 

დანარჩენი მანქანები და აპარატები ცალკე ან ძირითადად 

ერთგვარი გამოიყენებისთვის.  ნახევარგამტარული 

მოწყობილობების ან ელექტრონული ინტეგრალური 

სქემებისთვის 0% A 0%         

84864031 

ავტომატური მატერიალური გატარების რობოტები მხოლოდ 

ერთი სახის გამოყენებისთვის სატრანსპორტო ელექტრონული 

ინტეგრალური სქემების ინდუსტრიისთვის 0% A 0%         

84864039 

მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან 

ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, 

ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული 

ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების 

წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 5% A 0%         



9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები, 

სხვა დანადგარი ბულების, ფირფიტების, ნახევარგამტარიან 

ხელსაწყოების, ელექტრონულ ინტეგრალურ სქემების და 

დისპლეის ბრტყელი პანელების ასაწევად, 

მანიპულირებისათვის, ჩატვირთვის ან გადმოტვირთვისათვის  

84869010 

მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან 

ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, 

ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული 

ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების 

წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 

9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები 

დანადგარის ასაწევად, მანიპულირებისათვის, ჩატვირთვის ან 

გადმოტვირთვისათვის (გარდა მასალების დამუშავების 

ავტომატური დანადგარებისა)  5% A 0%         

84869020 ნაწილები და აქსესუარები მავთულხლართებისთვის 6% A 0%         

84869091 

მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან 

ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულები ან ფირფიტების, 

ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული 

ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის ბრტყელი პანელების 

წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის 

9C შენიშვნაში დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები, 

დანარჩენი  0% A 0%         

84869099 

Parts and accessories of apparatus used solely or principally for the 

manufacture of semiconductor devices, electronic integrated circuits or 

flat panel displays 0% A 0%         

84871000 გემების და კატარღა "პროპელერები და პირები 6% A 0%         

84879000 მანქანების ნაწილები, არ არის მითითებული, ან სხვა თავშია 8% A 0%         

85011010 ელექტრო ძრავები გამომავალი≤37.5 W, სათამაშოებისთვის 25% A 0%         

85011091 
ელექტრო ძრავები გამომავალი≤37.5 W, 20mm≤housing diam≤
39mm 9% A 0%         

85011099 ელექტრო ძრავები გამომავალი≤37.5 W, nes 9% A 0%         

85012000 უნივერსალური AC/DC ძრავები გამომავალი აღემატება 37.5 W 12% A 0%         

85013100 DC ძრავები, DC გენერატორები, გამომავალი აღემატება 750 W 12% A 0%         

85013200 DC ძრავები,DC გამომავალი აღემატება 750 W but≤75 KW 10% A 0%         

85013300 DC ძრავები,DC გამომავალი აღემატება 75 KW but≤375 KW 5% A 0%         

85013400 
DC ძრავები, DC გენერატორები, გამომავალი აღემატება 375 

KW 12% A 0%         

85014000 AC ძრავები, ერთფაზიანი, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 12% A 0%         

85015100 AC ძრავები, მრავალ ფაზიანი, გამომავალი აღემატება 750 W 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

85015200 
AC ძრავები, მრავალ ფაზიანი, გამომავალი აღემატება 750 W 

but≤75 KW 10% A 0%         

85015300 AC ძრავები, მრავალ ფაზიანი, გამომავალი აღემატება 75 KW 12% A 0%         

85016100 AC გენერატორები (ალტერნატორები), გამომავალი ≤ 75 KVA 5% A 0%         

85016200 AC გენერატორები, 75 KVA<გამომავალი ≤375 KVA 12% A 0%         

85016300 AC გენერატორები, 375 KVA<გამომავალი≤750 KVA 12% A 0%         

85016410 AC გენერატორები, 750 KVA<გამომავალი≤350 MVA 10% A 0%         

85016420 Acგენერატორები, 350 MVA<გამომავალი≤665 MVA 6% A 0%         

85016430 AC გენერატორები, გამომავალი> 665 MVA 6% A 0%         

85021100 
გენერატორები, დიზელის ან ნახევრად დიზელის ძრავები, 

გამომავალი≤75 KVA 10% A 0%         

85021200 
გენერატორები, დიზელის ან ნახევრად დიზელის ძრავები, 75 

KVA<გამომავალი≤375 KVA 10% A 0%         

85021310 
გენერატორები, დიზელის ან ნახევრად დიზელის ძრავები,375 

KVA<გამომავალი ≤2MVA 10% A 0%         

85021320 გენერატორები, დიზელის ან ნახევრად დიზელის ძრავები  , 10% A 0%         



გამომავალი>2 MVA 

85022000 

ელექტროგენერატორული დანადგარები, შეკუმშვით 

აალებადი დგუშიანი შიგაწვის ძრავით (დიზელით ან 

ნახევარდიზელით) 10% A 0%         

85023100 ქარის ელექტრო აგრეგატი 8% A 0%         

85023900 ელექტრო აგრეგატები, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 10% A 0%         

85024000 ელექტრო მბრუნავი ელექტრული გარდამქმნელები 10% A 0%         

85030010 
ელექტროძრავების ნაწილები ქვეპოზიცია No. 8501.1010, 

8501.1091 12% A 0%         

85030020 
ელექტროძრავების ნაწილები ქვეპოზიცია No. 8501.6420, 

8501.6430 3% A 0%         

85030030 ძრავების ნაწილები ქვეპოზიცია No. 8502.3100 3% A 0%         

85030090 მანქანის დანარჩენი ნაწილები პოზიციაNo. 85.01 or 85.02 8% A 0%         

85041010 დანარჩენი ბალასტები ნათურების განმუხტვისთვის 10% A 0%         

85041090 
დანარჩენი ბალასტები ნათურების განმუხტვისთვის, სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 10% A 0%         

85042100 
Liq დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები ,დენის გატარების 

მოცულობა≤650 KVA 11% A 0%         

85042200 
Liq  დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები,650 KVA<capacity

≤10 MVA 13% A 0%         

85042311 
Liq დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები,10 

MVA<მოცულობა≤220 MVA 10% A 0%         

85042312 
Liq  დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები220 

MVA<მოცულობა≤330 MVA 10% A 0%         

85042313 
Liq დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები330 MVA<capacity

≤400 MVA 10% A 0%         

85042321 
Liq დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები,400 

MVA<მოცულობა≤500 MVA 6% A 0%         

85042329 
Liq დიელექტრიკული ტრანსფორმატორები500 

MVA<მოცულობა 6% A 0%         

85043110 საერთო ინდუქტორები, capacity≤1 KVA 5% A 0%         

85043190 
დანარჩენი ტრანსფორმატორები ,მოცულობა ≤1 KVA, სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 5% A 0%         

85043210 ერთობლივი ფუნქციები 1 KVA<მოცულობა≤16 KVA 5% A 0%         

85043290 
დანარჩენი ტრანსფორმატორები, 1 KVA<მოცულობა≤16 KVA, 

სხვა ადგილას  ჩაურთველი 5% A 0%         

85043310 
დანარჩენი ტრანსფორმატორები ,16 KVA<მოცულობა ≤500 

KVA 5% A 0%         

85043390 დანარჩენი ტრანფპრმატორები ,16 KVA<მოცულობა≤500 KVA 5% A 0%         

85043410 
დანარჩენი ტრანსფორმატორები ,cმოცულობა სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 14% A 0%         

85043490 
დანარჩენი ტრანსფორმატორები ,მოცულობა სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 14% A 0%         

85044013 მანქანების სტაბილიზატორები პოზიცია No. 84.71 0% A 0%         

85044014 დანარჩენი DC სტაბილიზატორები, <1 kW, სიზუსტე 0.0001 7% A 0%         

85044015 დანარჩენი AC სტაბილიზატორები, <10 kW,სიზუსტე 0.001 0% A 0%         

85044019 დანარჩენი სტაბილიზატორები, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 0% A 0%         

85044020 უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 10% A 0%         

85044030 გადამყვანები 10% A 0%         

85044091 ნახევარგამტარი მოდულები კონვერტაციის ფუნქციით 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

85044099 
დანარჩენი სტატიკური კონვენტორი, სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 10% A 0%         

85045000 ელექტრო ინდუქტორი 0% A 0%         

85049011 ტრანსფორმერის ნაწილები პოზიცია No. 8504.2320 5% A 0%         



85049019 დანარჩენი, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 8% A 0%         

85049020 
ძაბვის სტაბილიზაციის ნაწილები და UPS (უწყვეტი კვების 

წყარო) 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

85049090 
ნაწილები ბალასტური, სტატიკური გარდამქმნელების და 

დანარჩენიინდუქტორები 8% A 0%         

85051110 
მუდმივი მაგნიტები/და ნაწარმი, განკუთვნილი დამაგნიტების 

შემდეგ მუდმივ მაგნიტებად გარდაქმნისათვის;  7% B 5.6% 4.2% 2.8% 1.4% 0% 

85051190 მუდმივი მაგნიტები/სხვა მეტალის მაგნიტები 7% A 0%         

85051900 
მუდმივი მაგნიტები/მუდმივი მაგნიტები, სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 7% A 0%         

85052000 
ელექტრომაგნიტური გადაბმულობები, ქუროები  და 

მუხრუჭები 8% A 0%         

85059010 ელექტრომაგნიტური ამწევი თავები 8% A 0%         

85059090 

ელექტრომაგნიტები; მუდმივი მაგნიტები დამჭერები, 

ხამუთები  და მაფიქსირებელი მოწყობილობები  სხვა 

ნაწილები 8% A 0%         

85061011 
ღილაკის ტიპის პირველადი ელემენტები და ალკალინ თუთია 

მანგანუმის დიოქსიდის პირველადი ელემენტები  20% A 0%         

85061012 

ცილინდრული ტიპის პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ელემენტები,ალკალინ თუთია მანგანუმის 

დიოქსიდის 20% A 0%         

85061019 
ალკალინ თუთია მანგანუმის დიოქსიდის პირველადი 

ელემენტები და პირველადი ელემენტები 20% A 0%         

85061090 
მანგანუმ დიოქსიდის პირველადი ელემენტები და 

ელემენტები 20% A 0%         

85063000 მერკური ოქსიდი პირველადი ელემენტები და ელემენტები 14% A 0%         

85064000 ვერცხლის ოქსიდის პირველადი ელემენტები და ელემენტები 14% A 0%         

85065000 ლითონის პირველადი ელემენტები და ელემენტები 14% A 0%         

85066000 ჰაერ-თუთიის პირველადი ელემენტები და ელემენტები 14% A 0%         

85068000 
პირველადი ელემენტები და ელემენტები, სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 14% A 0%         

85069010 
მანგანუმის დიოქსიდის პირველადი ელემენტების 

ნაწილები/ელემენტები 14% A 0%         

85069090 
სხვა პირველადი ელემენტების ნაწილები/ელემენტები, სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 10% A 0%         

85071000 
ტყვიის ელექტრო აკუმულატორების დაწყებული დგუში 

ძრავები 10% A 0%         

85072000 
ტყვიის მჟავა ელექტრო აკუმულატორები  სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 10% A 0%         

85073000 ნიკელ-კადმიუმის ელექტრო აკუმულატორები 10% A 0%         

85074000 ნიკელის რკინის ელექტრო აკუმულატორების 12% A 0%         

85075000 ნიკელის მეტალჰიდრიდის აკუმულატორები 12% A 0%         

85076000 ლითიუმ-იონური აკუმულატორები 12% A 0%         

85078030 ყველა-ვანადიუმის რედოქს ნაკადის ბატარეები 12% A 0%         

85078090 სხვა აკუმულატორები 12% A 0%         

85079010  ტყვიის მჟავის ელექტრო აკუმულატორების ნაწილები 10% A 0%         

85079090 
სხვა ელექტრო აკუმულატორების ნაწილები, სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 8% A 0%         

85081100 

მტვერსასრუტები ელექტროსამმართებლებით, რომელიც არ 

აღემატება 1500W და გააჩნია მტვრის ტომარა ან სხვა სათავსო 

რომელიც არ აღემატება 201 10% A 0%         

85081900 სხვა მტვერსასრუტები ელექტრო ძრავიანი 0% A 0%         

85086000 სხვა მტვერსასრუტები 0% A 0%         

85087010 საქონლლის ნაწილები პოზიცია No.8508.1100 12% A 0%         



85087090 მტვერსასრუტის სხვა ნაწილები 0% A 0%         

85094010 ხილის და ბოსტნეულის წვენ საწურები 10% A 0%         

85094090 
სხვა სურსათის საფქვავი და მიქსერები; ხილის და 

ბოსტნეულის წვენ საწურები 10% A 0%         

85098010 იატაკის გამპრიალებელი 30% A 0%         

85098020 სამზარეულოს ნარჩენების უტილიზატორი 20% A 0%         

85098090 სახლის ელექტრო მოწყობილობები 30% A 0%         

85099000 
დამაქუცმაცებლები და მიქსერები და საწური მოწყობილობები 

ელექტრო ძრავიანი 12% A 0%         

85101000 საპარსები, ელექტრო ძრავიანი ელექტროსამართებლებით 30% A 0%         

85102000 თმის საკრეჭი, ელექტრო ძრავიანი ელექტროსამართებლებით 30% A 0%         

85103000 
თმის მოსაცილებელი მოწყობილობა, ელექტრო ძრავიანი 

ელექტროსამართებლები 20% A 0%         

85109000 
საპარსი ნაწილები, თმის საკრეჭი, ელექტრო ძრავიანი 

ელექტროსამართებლები 25% A 0%         

85111000 აალების სანთლები 10% A 0%         

85112010 
ამნთები მაგნიტები, და ა.შ.,ლოკომოტივებისთვის, 

თვითმფრინავებისთვის და გემებისთვის 5% A 0%         

85112090 
მაგნიტური მქნევარები/მაგნიტური 

გენერატორები/მქნევარები,სხვა ადგილას  ჩაურთველი  10% A 0%         

85113010 
დისტრიბუტორები & აალების კოჭები ლოკომოტივებისთვის, 

თვითმფრინავებისთვის და გემებისთვის 5% A 0%         

85113090 
დისტრიბუტორები & აალების კოჭები, სხვა ადგილას  

ჩაურთველი 8% A 0%         

85114010 

სტარტერული ელექტრო ძრავები/ორმაგი გენერატორები, 

ლოკომოტივებისთვის, თვითმფრინავებისთვის და 

გემებისთვის 5% A 0%         

85114091 
სტარტერული ელექტრო ძრავები  an output≥132.39kw, 

ძრავების გამოყენება 8% A 0%         

85114099 
სტარტერული ელექტრო ძრავები/ორმაგი გენერატორები, სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 8% A 0%         

85115010 
სხვა გენერატორები, ლოკომოტივებისთვის, 

თვითმფრინავებისთვი და გემებისთვის 5% A 0%         

85115090 სხვა გენერატორები, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 8% A 0%         

85118000 

დიზელის სპირალი და სხვა ელექტრომოწყობილობები 

ნაპერწკლით ან საწვავი ნარევის შეკუმშვით აალებადი სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 8% A 0%         

85119010 

სხვა მოწყობილობები პოზიციისთვის 85.11 

ლოკომოტივებისთვის თვითმფრინავებისთვის და 

გემებისთვის 5% A 0%         

85119090 სხვა მოწყობილობების ნაწილები პოზიცია 85.11 5% A 0%         

85121000 
გამნათებელი მოწყობილობები გამოიყენება 

ველოსიპედებისთვის 11% A 0%         

85122010 
გამნათებელი მოწყობილობები გამოიყენება ძრავიანი 

სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 10% A 0%         

85122090 
სხვა განათების და ვიზუალური სიგნალის მოწყობილობა სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 10% A 0%         

85123011 
ხმოვანი, საყვორები ძრავიანი სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 10% A 0%         

85123012 
დაცვითი სიგნალიზაცია ძრავიანი ასტრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 10% A 0%         

85123019 
ხმოვანი სიგნალიზაციის სხვა მოწყობილობები ძრავიანი 

სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 10% A 0%         

85123090 ხმოვანი სიგნალიზაციის სხვა მოწყობილობები 10% A 0%         



სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 

85124000 
საქარე მინის ტილოები, ანტიშემომყინავები და 

ორთქლსაწინაღოები 10% A 0%         

85129000 
ელექტრო ნათურების ნაწილები სიგნალიზაციის და 

გალღვობის ტექნიკა 8% A 0%         

85131010 
პორტატული ელექტრო ჩირაღდანი ფუნქციონირებს მშრალი 

ელემენტებით 15% A 0%         

85131090 
პორტატული ელექტრო ნათურები ავტონომიური ენერგიის 

წყაროთი, სხვა ადგილას  ჩაურთველი 18% A 0%         

85139010 ჩირაღდნების ნაწილები ქვეპოზიცია No. 8513.1010 14% A 0%         

85139090 
პორტატული ელექტრონული ნათურების ნაწილები 

ქვეპოზიცია No 8513.1090 14% A 0%         

85141010 
კონტროლირებადი ატმოსფეროს თერმული დამუშავების 

ღუმელი 0% A 0%         

85141090 

ინდუსტრიული/ლაბორატორიული ელექტრო 

წინააღმდეგობის გათბობის ღუმელი და ღუმელები სხვა 

ადგილას  ჩაურთველი 0% A 0%         

85142000 

ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული 

ელექტრული ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული 

დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით 0% A 0%         

85143000 ღუმლები და კამერები დანარჩენი 0% A 0%         

85144000 

მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის 

ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების 

დახმარებით, დანარჩენი 10% A 0%         

85149010 ნაწილები 8% A 0%         

85149090 სხვა თერმული მოწყობილობების ნაწილები No. 85.14 0% A 0%         

85151100 
სარჩილავები და სარჩილავი პისტოლეტები 

დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის 10% A 0%         

85151900 
მანქანები და აპარატები ლითონების წინააღმდეგობებით 

შესადუღებლად: 10% A 0%         

85152120 წინააღმდეგობის შედუღების რობოტები 10% A 0%         

85152191 
მილების შედუღების აპარატები, ავტომატური ან 

ნახევრადავტომატური 10% A 0%         

85152199 
დანარჩენი ავტომატური ან ნახევრადავტომატური 

წინააღმდეგობით შედუღების მანქანები და აპარატები  10% A 0%         

85152900 

 ლითონების წინააღმდეგობით შედუღების ელექტრული 

მანქანები და აპარატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 10% A 0%         

85153120 
რკალური (მათ შორის პლაზმურ-რკალური) შედუღების 

რობოტები 10% A 0%         

85153191 
სპირალური მილის შედუღების მანქანები,ავტომატური ან 

ნახევრადავტომატური 10% A 0%         

85153199 
დანარჩენი ავტომატური ან ნახევრადავტომატური რკალური 

(მათ შორის პლაზმურ-რკალური) მანქანები  10% A 0%         

85153900 

დაფარული ელექტროდებით ხელით შედუღებისათვის, 

დაკომპლექტებული შედუღების ან ჭრის სამარჯვებით და 

მიწოდებული 10% A 0%         

85158010 ლაზერული შედუღების რობოტები 8% A 0%         

85158090 შედუღების მანქანები და აპარატები დანარჩენი 8% A 0%         

85159000 ნაწილები 6% A 0%         

85161010 ელექტრული წყალსათბობები 10% A 0%         

85161020 ელექტრული გეიზერები 10% A 0%         

85161090 
დანარჩენი ელექტრული წყალსათბობები არაინერციული ან 

მააკუმულირებელი, ჩასაძირი ელექტროსახურებლები 10% A 0%         



85162100 თბომააკუმულირებელი რადიატორები 35% A 0%         

85162910 სითხით შევსებული რადიატორები 10% A 0%         

85162920 რადიაციული გამათბობლები 10% A 0%         

85162931 კონვექციური გამახურებლები 10% A 0%         

85162932 
სითხით შევსებული კონვექციური გამახურებლები 

რადიატორები 10% A 0%         

85162939 
დანარჩენი კონვექციური გამახურებლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 10% A 0%         

85162990 
ელექტრომოწყობილობები გარემოს გასათბობი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 10% A 0%         

85163100 
თმის დასახვევი და საშრობი ელექტროთერმული აპარატები 

ან ხელის ელექტროსაშრობები 10% A 0%         

85163200 
ელექტროხელსაწყოები საპარიკმახერო მიზნებისათვის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 35% A 0%         

85163300 ხელის ელექტროსაშრობები 35% A 0%         

85164000 უთოები ორთქლდასანამით 35% A 0%         

85165000 მიკროტალღური ღუმლები 15% A 0%         

85166010 
ელექტროქურები (ელექტროსახურებელი ელემენტების მქონე 

ჰაერკარადითა და პანელით მაინც) 15% A 0%         

85166030 ელექტროქურები 15% A 0%         

85166040 სახარში ელექტროქვაბები 15% A 0%         

85166050 ელექტროღუმელები 15% A 0%         

85166090  ელექტროსახურებელი ხელსაწყოები, დანარჩენი 15% A 0%         

85167110 ყავის მოსამზადებელი 32% A 0%         

85167120 ორთქლის ესპრესოს მოსამზადებელი მოწყობილობა 32% A 0%         

85167130 დოზატორით ესპრესოს მოსამზადებელი მოწყობილობა 32% A 0%         

85167190 
დანარჩენი ელექტროთერმული ყავის და ჩაის 

მოწყობილობები 32% A 0%         

85167210 ტოსტერები 32% A 0%         

85167220 დანარჩენი ტოსტერები 32% A 0%         

85167290 ელექტროთერმული ტოსტერები 32% A 0%         

85167910 ელექტროთერმული წყლის დისპენსერი 32% A 0%         

85167990 
დანარჩენი ელექტროთერმული აპარატები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 32% A 0%         

85168000  ელექტრული წინააღმდეგობები სახურებელი 10% A 0%         

85169010 აპარატების ნაწილები No. 8516.2910, 8516.8000 8% A 0%         

85169090 დანარჩენი აპარატების ნაწილები No. 85.16 12% A 0%         

85171100 
სატელეფონო აპარატები სადენიანი კავშირისათვის უსადენო 

ყურმილით 0% A 0%         

85171210 
სატელეფონო აპარატები ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა 

უსადენო ქსელებისთვის  0% A 0%         

85171220 რაციები 0% A 0%         

85171290 
სატელეფონო აპარატები ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა 

უსადენო ქსელებისთვის  0% A 0%         

85171800 დანარჩენი სატელეფონო აპარატები 0% A 0%         

85176110 ფიჭური ქსელის საბაზო სადგურები  0% A 0%         

85176190 დანარჩენი საბაზო სადგურები  0% A 0%         

85176211 

დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა 

მონაცემების ციფრული გადაცემისა და მიღებისთვის, 

სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში 

კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის ჩათვლით 

(მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო 

ქსელი) 0% A 0%         

85176212 ციფრული ფიჭური კავშირის გადაცემის სისტემა  0% A 0%         



85176219 
დანარჩენი ციფრული სატელეფონო კავშირის გადაცემის 

სისტემა  0% A 0%         

85176221 
ოპტიკური ხაზის ტერმინალური მოწყობილობა და პულსის 

კოდის მოდულაცია    0% A 0%         

85176222 
ოპტიკური გადამცემი ხელსაწყოები, სიხშირეების-

განაწილების მულტიპლექსერები 0% A 0%         

85176229 დანარჩენი ოპტიკური კომუნიკაციის მოწყობილობები 0% A 0%         

85176231 კავშირგაბმულობის ქსელის სხვა მოწყობილობები 0% A 0%         

85176232 Ethernet გამანაწილებლები 0% A 0%         

85176233 IP ტელეფონების სიგნალის კონვერტერი 0% A 0%         

85176234 მოდემი 0% A 0%         

85176235 ქსელის კონცენტრატორი 0% A 0%         

85176236  ქსელის მოძრაობის კონტროლის ხელსაწყოები 0% A 0%         

85176237 სადენიანი ქსელების ინტერფეისების ბარათები 0% A 0%         

85176239 
დანარჩენი სატელეკომუნიკაციო აპარატები ციფრული ხაზის 

სისტემისთვის  0% A 0%         

85176292 უსადენო ინტერნეტ ქსელის ინტერფეისის ბარათები 0% A 0%         

85176293 
ფიქსირებული უსადენო ინტერნეტის კავშირგაბმულობის 

ტერმინალი  0% A 0%         

85176294 უსადენო კავშირის გარნიტურა 0% A 0%         

85176299 

მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების 

მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის, ან აღდგენისათვის, 

საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით 0% A 0%         

85176910 
დანარჩენი მოყწობილობები უსადენო ქსელის 

კავშირგაბმულობისთვის   9% A 0%         

85176990 
დანარჩენი მოყწობილობები სადენიანი ქსელის 

კავშირგაბმულობისთვის   0% A 0%         

85177010 
ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან 

ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები 0% A 0%         

85177020 
ოპტიკური ხაზების ტერმინალების ნაწილები და პულს კოდის 

მოდულატორების მულტიპლექსერები 0% A 0%         

85177030 ნაწილები რადიოსატელეფონო მოწყობილობისთვის 0% A 0%         

85177040 რაციის ნაწილები 8% A 0%         

85177060 
ლაზერის მიმღები და გადამცემი ერთეული ლაზერული 

კავშირგაბმულობის მოწყობილობისთვის  0% A 0%         

85177070 
ანტენები და მათი მოწყობილობებისათვის გამოსაყენებელი 

ნაწილები  No.8517 2% A 0%         

85177090 
ხმის და სხვა მონაცემების მიღებისა და გადაცემის მანქანების 

ნაწილები  0% A 0%         

85181000 მიკროფონები და მათი ქვესადგამები 10% A 0%         

85182100 ხმამაღლამოლაპარაკეები, კორპუსში ჩამონტაჟებული 10% A 0%         

85182200 
ხმამაღლამოლაპარაკეების კომპლექტები, ერთ კორპუსში 

ჩამონტაჟებული 10% A 0%         

85182900 
ხმამაღლამოლაპარაკეები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაუთვლელი 0% A 0%         

85183000 

საყურისები და თავის ტელეფონები, მიკროფონთან 

გაერთიანებული ან გაუერთიანებელი, და კომპლექტები, 

შემდგარი მიკროფონისა და ერთი ან მეტი 

ხმამაღლამოლაპარაკისაგან 0% A 0%         

85184000 ბგერითი სიხშირის ელექტრული გამაძლიერებლები 12% A 0%         

85185000 ელექტრული ბგერათგამაძლიერებელი კომპლექტები 10% A 0%         

85189000 ნაწილები 11% B 8.4% 6.3% 4.2% 2.1% 0% 

85192000 
აპარატები, რომლებიც ჩაირთვება მონეტებით, ბანკნოტებით, 

ბანკის ბარათებით, ჟეტონებით ან გადახდის სხვა ფორმებით 20% A 0%         



85193000 ელექტროფირფიტასაკრავი მოწყობილობები (დეკები) 30% A 0%         

85195000 სატელეფონო ავტომოპასუხეები 0% A 0%         

85198111 
ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები 

რადიოტრანსლიაციისათვის 17% A 0%         

85198112 
ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები 

რადიოტრანსლიაციისათვის 30% A 0%         

85198119 დანარჩენი 20% A 0%         

85198121 
კომპაქტური დისკის პლეიერი ბგერის ჩამწერი 

მოწყობილობის გარეშე 30% A 0%         

85198129 
დანარჩენი ხმისჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი 

მოწყობილობები, ოპტიკური საშუალებების გამოყენებით  20% A 0%         

85198131 ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით 20% A 0%         

85198139 

დანარჩენი ხმისჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი 

მოწყობილობები, ნახევარგამტარული საშუალებების 

გამოყენებით  20% A 0%         

85198910 
ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, ბგერის ჩამწერი 

მოწყობილობის გარეშე 30% A 0%         

85198990 
დანარჩენი ხმისჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი 

მოწყობილობები 20% A 0%         

85211011 აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი 30% A 0%         

85211019 
დანარჩენი აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან 

ვიდეოაღმწარმოებელი 30% A 0%         

85211020 

ლენტის სიგანით არა უმეტეს 1,3 სმ-ისა გამომყენებელი და 

ჩაწერის ან აღწარმოების შესაძლებლობით ლენტის მოძრაობის 

სიჩქარეზე არა უმეტეს 50 მმ/წმ-ისა 30% A 0%         

85219011 ვიდეო კომპაქტური დისკის პლეიერი 20% A 0%         

85219012 ციფრული ვიდეო დისკ პლეიერი 20% A 0%         

85219019 დანარჩენი ლაზერული ვიდეო კომპაქტური დისკის პლეიერი  20% A 0%         

85219090 
აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 20% A 0%         

85221000 ბგერათამრთმევები 35% A 0%         

85229010 ბგერათამრთმევებისა და ხმისწამწერების ნაწილები 25% A 0%         

85229021 
სატრანსპორტო მექანიზმები კასეტის ბგერის ჩაწერის ან 

აღწარმოების 25% A 0%         

85229022  ბგერის ჩაწერის ან აღწარმოების კასეტური დეკები 25% A 0%         

85229023 დეკების ნაწილები 20% A 0%         

85229029 
დანარჩენი ნაწილები/აქსესუარები კასეტის ბგერის ჩაწერის ან 

აღწარმოების, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 30% A 0%         

85229031 
ლაზერული ვიდეო კომპაქტური დისკის გამთამაშებლების 

ნაწილები 30% A 0%         

85229039 
ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი აპარატურის 

დანარჩენი ნაწილები/აქსესუარები  30% A 0%         

85229091 ავტომობილების აუდიო FM გადამცემების გადამრთველები 20% A 0%         

85229099 
 85.19 to 85.21 დანარჩენი აპარატურის ნაწილები/აქსესუარები,  

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 20% A 0%         

85232110 
ბარათები, მაგნიტური ზოლის შემცველი,გამზადებული 

ჩასაწერად 18% A 0%         

85232120 ბარათები, მაგნიტური ზოლის შემცველი, ჩაწერილი 15% A 0%         

85232911 ჩასაწერად გამზადებული მაგნიტური დისკოები 0% A 0%         

85232919 მაგნიტური დისკოები 0% A 0%         

85232921 მაგნიტური ლენტები , ჩაუწერელი, არა უმეტეს 4მმ სიგანის  0% A 0%         

85232922 
მაგნიტური ლენტები , ჩაუწერელი, 4მმ სიგანის მაგრამ არა 

უმეტეს 6მმ სიგანისა 0% A 0%         

85232923 ჩაუწერელი მაგნიტური ლენტები არა უმეტეს 4 მმ სიგანისა  0% A 0%         



85232928 ლენტები ხმისა და გამოსახულების აღწარმოებისათვის 10% A 0%         

85232929 დანარჩენი ჩაწერილი ლენტები 0% A 0%         

85232990 
დანარჩენი ინფორმაციის (მონაცემთა) ოპტიკური 

მატარებლები 0% A 0%         

85234100 
ჩაუწერელი ინფორმაციის (მონაცემთა) ოპტიკური 

მატარებლები 0% A 0%         

85234910 
ინფორმაციის (მონაცემთა) ოპტიკური მატარებლები მხოლოდ 

ხმის აღწარმოებისთვის, ჩაწერილი  10% A 0%         

85234920 

8471 პოზიციის მანქანებისთვის განკუთვნილი ოპტიკური 

მატარებლები, ბგერის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებული 

მოვლენების აღწარმოებისათვის 0% A 0%         

85234990 დანარჩენი ჩაწერილი ოპტიკური მატარებლები 0% A 0%         

85235110 
მყარსხეულიანი ენერგოდამოუკიდებელი მოწყობილობები 

მონაცემების შესანახად, ჩაუწერელი 0% A 0%         

85235120 
მყარსხეულიანი ენერგოდამოუკიდებელი მოწყობილობები 

მონაცემების შესანახად, ჩაწერილი 0% A 0%         

85235210 ჩაუწერელი ,,ინტელექტუალური ბარათები“ 0% A 0%         

85235290 ,,ინტელექტუალური ბარათები“ 0% A 0%         

85235910 ნახევარგამტარული მატარებლები, ჩაუწერელი 0% A 0%         

85235920 დანარჩენი ნახევარგამტარული მატარებლები, ჩაწერელი 0% A 0%         

85238011 გრამაფონის ჩასაწერი, ჩაუწერელი 15% A 0%         

85238019 გრამაფონის ჩასაწერი, ჩაწერელი 0% A 0%         

85238021 ჩაუწერელი 8471 პოზიციის მანქანებისთვის განკუთვნილი 0% A 0%         

85238029 
სხვა მატარებლები 8471 პოზიციის მანქანებისთვის 

განკუთვნილი 0% A 0%         

85238091 
დანარჩენი ბგერის ან გამოსახულებისაგან განსხვავებული 

მოვლენების აღწარმოებისათვის 0% A 0%         

85238099 დანარჩენი 0% A 0%         

85255000 გადამცემი აპარატურა ტელე ან რადიომაუწყებლობისთვის 0% A 0%         

85256010 დედამიწის სატელიტური სადგური 0% A 0%         

85256090 
დანარჩენი გადამცემი აპარატურა, რომელიც შეიცავს მიმღებ 

მოწყობილობას 0% A 0%         

85258011 სატელევიზიო კამერები სპეციალური მიზნებისთვის 10% A 0%         

85258012 
სატელევიზიო კამერები არა სპეციალური მიზნებისთვის, 

მაუწყებლობის ხარისხით 35% A 0%         

85258013 
დანარჩენი სატელევიზიო კამერები არა სპეციალური 

მიზნებისთვის,  35% A 0%         

85258021 ციფრული კამერები სპეციალური მიზნებისთვის 0% A 0%         

85258022 
ციფრული კამერები არა სპეციალური მიზნებისთვის,  ერთ 

ლინზიანი რეფლექსური ტიპის 0% A 0%         

85258025 დანარჩენი ციფრული კამერები, ცვალებადი ლინზით 0% A 0%         

85258029 
დანარჩენი ციფრული კამერები, არა სპეციალური 

მიზნებისთვის 0% A 0%         

85258031 
ჩამწერი ვიდეოკამერები კამერები, სპეციალური 

მიზნებისთვის 0% A 0%         

85258032 
ჩამწერი ვიდეოკამერები კამერები, არა სპეციალური 

მიზნებისთვის, მაუწყებლობის ხარისხით 0% A 0%         

85258033 
ჩამწერი ვიდეოკამერები კამერები, არა სპეციალური 

მიზნებისთვის, საოჯახო 0% A 0%         

85258039 
ჩამწერი ვიდეოკამერები კამერები, არა სპეციალური 

მიზნებისთვის 0% A 0%         

85261010 რადიოლოკაციური აპარატურა, ნავიგაციისთვის 2% A 0%         

85261090 
რადიოლოკაციური აპარატურა გარდა ნავიგაციისთვის 

განკუთვნილისა 5% A 0%         



85269110 რადიონავიგაციური აპარატურა 2% A 0%         

85269190 
დანარჩენი რადიონავიგაციური აპარატურა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 2% A 0%         

85269200 დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა 5% A 0%         

85271200 
ჯიბის კასეტური პლეიერები რადიომიმღებით, მომუშავე 

კვების გარე წყაროს გარეშე 20% A 0%         

85271300 

აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან 

ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, მომუშავე კვების 

გარე წყაროს გარეშე 15% A 0%         

85271900 

ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ 

გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან სატრანსპორტო 

საშუალებებში გამოსაყენებელი 15% A 0%         

85272100 
შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების 

მოწყობილობასთან 15% A 0%         

85272900 

დანარჩენი მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე 

მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან 

სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი 15% A 0%         

85279100 
 შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების 

მოწყობილობასთან 15% A 0%         

85279200 
ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ მოწყობილობასთან 

შეუთავსებელი, მაგრამ საათებთან შეთავსებული 15% A 0%         

85279900 დანარჩენი მაუწყებლობის რადიომიმღებები აპარატურა 27% A 0%         

85284100 

მონიტორები ელექტრონულ-სხივური მილაკით განკუთვნილი 

მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის 

გამოთვლით სისტემებში 0% A 0%         

85284910 
დანარჩენი მონიტორები ელექტრონულ-სხივური მილაკით, 

ფერადი 30% A 0%         

85284990 
მონიტორები ელექტრონულ-სხივური მილაკით 

მონოქრომული გამოსახულების 19% A 0%         

85285110 

თხევადი კრისტალური მონიტორები განკუთვნილი მხოლოდ 

ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით 

სისტემებში 0% A 0%         

85285190 

დანარჩენი მონიტორები განკუთვნილი მხოლოდ ან 

ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით 

სისტემებში 0% A 0%         

85285910 დანარჩენი მონიტორები, ფერადი 30% A 0%         

85285990 დანარჩენი მონოქრომული მონიტორები 19% A 0%         

85286100 
პროექტორები განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 

სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში 0% A 0%         

85286910 დანარჩენი პროექტორები, ფერადი 30% A 0%         

85286990 დანარჩენი მონოქრომული პროექტორები 15% A 0%         

85287110 
 აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის,  

შეუთავსებელი ვიდეოდისპლეისთან და ეკრანთან  30% A 0%         

85287180 
დანარჩენი აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის,  

ფერადი,შეუთავსებელი ვიდეოდისპლეისთან და ეკრანთან  30% C           

85287190 
დანარჩენი მონოქრომული მიმღები აპარატურა 

შეუთავსებელი ვიდეოდისპლეისთან და ეკრანთან 15% A 0%         

85287211 
ანალოგური ფერადი ტელევიზორი,  ელექტრონულ-სხივური 

მონიტორებით  30% C           

85287212 
დანარჩენი ციფრული ფერადი ტელევიზორი,  ელექტრონულ-

სხივური მონიტორებით  30% C           

85287219 
დანარჩენი ციფრული ტელევიზორი,  ელექტრონულ-სხივური 

მონიტორებით  30% C           



85287221 
ანალოგური ფერადი ტელევიზორი თხევადი კრისტალური 

დისპლეით  30% C           

85287222 
ციფრული ფერადი ტელევიზორი თხევადი კრისტალური 

დისპლეით  30% C           

85287229 
დანარჩენი ფერადი ტელევიზორები თხევადი კრისტალური 

დისპლეით   30% C           

85287231 
ანალოგური ფერადი ტელევიზორი პლაზმური დისპლეის 

პანელით  30% C           

85287232 
ციფრული ფერადი ტელევიზორი პლაზმური დისპლეის 

პანელით  30% C           

85287239 
დანარჩენი ფერადი ტელევიზორი პლაზმური დისპლეის 

პანელით  30% C           

85287291 დანარჩენი ანალოგური ფერადი ტელევიზორი 30% C           

85287292 დანარჩენი ციფრული ფერადი ტელევიზორი 30% C           

85287299 დანარჩენი ფერადი ტელევიზორი 30% C           

85287300 
დანარჩენი, მონოქრომული გამოსახულების აპარატურა 

ტელევიზორებისთვის 15% A 0%         

85291010 
ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან 

ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები 2% A 0%         

85291020 ანტენები & ნაწილები, რადიო ან სატელევიზიო მიმღებები 0% A 0%         

85291090 
ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 

სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის 2% A 0%         

85299010 
 სატელევიზიო გადამცემი ნაწილები, რადიომაუწყებლობის ან 

ტელემაუწყებლობის მიმღებებისათვის 0% A 0%         

85299041 
 სატელევიზიო გადამცემი ნაწილები სპეციალური გადამცემი 

ტელეკამერებისთვის 8% A 0%         

85299042 კამერა სპეციალური დანიშნულების გარეშე 12% A 0%         

85299049 სხვა ტელეკამერების ნაწილები 12% A 0%         

85299050 
ნაწილები სარადარო ან რადიო სანავიგაციო დახმარების 

აპარატურა 2% A 0%         

85299060 
რადიო მაუწყებლობის ნაწილები, მიმღებები და მათი 

კომბინაციები 15% A 0%         

85299081 
ფერადი ტელევიზიის მიმღები ნაწილევი (გარდა პლაზმური 

მოდული ნაწილები, OLED პანელი) 15% C           

85299082 პლაზმური მოდულები და მათი ნაწილები 15% A 0%         

85299083 ორგანული დიოდური ასხივების ნათურა 15% C           

85299089 მონოქრონული სატელევიზიო მიმღების ნაწილები 0% A 0%         

85299090 
აპარატის ნაწილების გამოყენება, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85301000 

ელექტრული მოწყობილობები სასიგნალო, მოძრაობის 

უსაფრთხოების უზრნველყოფის ან მართვის, რკინიგზის, 

ტრამვაის ლიანდაგებისთვის 10% A 0%         

85308000 

ელექტრო სიგნალიზაციით, უსაფრთხოებისა და მოძრაობის 

მართვის მოწყობილობა, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 8% A 0%         

85309000 
ნაწილები ელექტრო სიგნალიზაციით, უსაფრთხოებისა და 

მოძრაობის მართვის მოწყობილობა 8% A 0%         

85311000 

დამცავი სასიგნალო მოწყობილობები ან მოწყობილობები 

სახანძრო სიგნალის მიწოდებისათვის და ანალოგიური 

მოწყობილობები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  10% A 0%         

85312000 
ინდიკატორული პანელები, მოწყობილობის 

თხევადკრისტალური ან შუქდიოდებიანი შემცველი 0% A 0%         

85318010 ხმოვანი ელექტრო მოწყობილობა 15% A 0%         



85318090 
ელექტრო ხმოვანი ან ვიზუალური სასიგნალო აპარატურა, 

სხვა დანარჩენი 10% A 0%         

85319010 
 სახანძრო სიგნალიზაციის ხმოვანი ნაწილები  და მსგავსი 

აპარატი 0% A 0%         

85319090 სხვა აპარატში სასაქონლო ნაწილები No. 85,31 0% A 0%         

85321000 

Fixed capacitors for use in 50/60 Hz circuits (power capacitors) 

მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები 50/60 ჰც სიხშირის 

ელექტრული წრედებისათვის და გათვლილი არანაკლებ 0,5 

კვა-ისა რეაქტიულ სიმძლავრეზე (ძალური კონდენსატორები) 0% A 0%         

85322110 მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები ტანტალის დაშრევება 0% A 0%         

85322190 
მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები ტანტალი, სხვა 

დანარჩენი 0% A 0%         

85322210 
მუდმივი ტევადობის კონდესატორების ალუმინის 

ელექტროლიტური დაშრევება 0% A 0%         

85322290 

მუდმივი ტევადობის კონდესატორების ალუმინის 

ელექტროლიტური, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

85322300 
მუდმივი ტევადობის კონდესატორების კერამიკული 

ერთფენოვანი, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85322410 
მუდმივი ტევადობის კონდესატორების  კერამიკული 

მრავალფენოვანი, დაშრევება 0% A 0%         

85322490 

მუდმივი ტევადობის კონდესატორების  კერამიკული 

მრავალფენოვანი, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

85322510 
მუდმივი ტევადობის კონდესატორების  ქაღალდის ან 

პლასტმასის დიელექტრიკით, დაშრევება 0% A 0%         

85322590 

მუდმივი ტევადობის კონდესატორების  ქაღალდის ან 

პლასტმასის დიელექტრიკით, სხვა ადგილას დაუსახლებელი 

ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85322900 
მუდმივი ტევადობის კონდესატორები, სხვა ადგილას 

დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85323000 
მუდმივი ტევადობის კონდესატორები, ცვლადი ტევადობის ან 

ასაწყობი 0% A 0%         

85329010 მუდმივი ტევადობის კონდესატორების ნაწილები 8532.1000 0% A 0%         

85329090 
მუდმივი ტევადობის კონდესატორების ნაწილები 8532.2100 to 

8532.3000 0% A 0%         

85331000 
ელექტრული რეზისტორები,   მუდმივი ნახშირის, 

კომპოზიტური ან აპკური 0% A 0%         

85332110 
ელექტრული  რეზისტორები მუდმივი სიმძლავრით არა 

უმეტეს 20 ვტ-ისა 0% A 0%         

85332190 

ელექტრული  რეზისტორები მუდმივი სიმძლავრით არა 

უმეტეს 20 ვტ-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  0% A 0%         

85332900 
ელექტრული  რეზისტორები  20 ვტ-ზე მეტი მუდმივი 

სიმძლავრით 0% A 0%         

85333100 

რეზისტორები ცვლადი მავთულის, რეოსტატებისა და 

პოტენციომეტრების ჩათვლით, მუდმივი სიმძლავრით არა 

უმეტეს 20 ვტ-ისა 0% A 0%         

85333900 

რეზისტორები ცვლადი მავთულის, რეოსტატებისა და 

პოტენციომეტრების ჩათვლით, 20 ვტ-ზე მეტი მუდმივი 

სიმძლავრით 0% A 0%         

85334000 

რეზისტორები ცვლადი დანარჩენი, რეოსტატებისა და 

პოტენციომეტრების ჩათვლით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  0% A 0%         

85339000 ელექტრული   რეზისტორების ნაწილები,  რეოსტატებისა და 0% A 0%         



პოტენციომეტრების ჩათვლით, 

85340010 4 ფენაზე მეტი ნაბეჭდი სქემები 0% A 0%         

85340090 4 ფენაზე ნაკლები ნაბეჭდი სქემები 0% A 0%         

85351000 ელექტრო გამომრთველები 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვისათვის: 14% A 0%         

85352100 ავტომატური გამომრთველი 1,000V <ძაბვის ≤72.5 KV 14% A 0%         

85352910 
ავტომატური გამომრთველები,  ძაბვა 72.5KV ან მეტი, მაგრამ 

არა უმეტეს 220 კვ 10% A 0%         

85352920 
ავტომატური გამომრთველები, ძაბვა აღემატება 220 კვ, მაგრამ 

არა უმეტეს 750KV 10% A 0%         

85352990 
ავტომატური გამომრთველები,  ძაბვის <72.5KV, სხვა ადგილას 

დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

85353010 
ავტომატური გამომრთველები,  ძაბვა 72.5KV ან მეტი, მაგრამ 

არა უმეტეს 220 კვ 10% A 0%         

85353020 
ავტომატური გამომრთველები, ძაბვის აღემატება 220 კვ, 

მაგრამ არა უმეტეს 750KV 10% A 0%         

85353090 გამთიშები და მწყვეტარები, ძაბვა აღემატება 1000 V 10% A 0%         

85354000 
 მეხამრიდები, ძაბვის შემზღუდველები და ძაბვის ნახტომების 

ჩამქრობები voltage >1,000 V 18% A 0%         

85359000 
ელექტრო აპი გათიშვისა და დაცვის ელექ სქემები> 1,000V, 

სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

85361000 
ელექტრო გამომრთველები  არა უმეტეს 1000 ვ-ზე  

ძაბვისათვის: 10% A 0%         

85362000 
ავტომატური გამომრთველი არა უმეტეს 1000 ვ-ზე  

ძაბვისათვის 9% A 0%         

85363000 

ახალი აპლიკაციის ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის 

ან დაცვისათვის, ≤1,000V სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 9% A 0%         

85364110 ძაბვის არჩეული ფილტრაცია არა უმეტეს 36V 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

85364190 ძაბვის არჩეული ფილტრაცია არა უმეტეს 60V 10% A 0%         

85364900 
ძაბვის არჩეული ფილტრაცია აღემატება 60 V, მაგრამ არა 

უმეტეს 1000 ვოლტი 10% A 0%         

85365000 
ძაბვის ელექტრო კონცენტრატორები არა უმეტეს 1,000 

ვოლტი, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85366100 ელექტრო ნათურა ძაბვის არა უმეტეს 1,000 ვოლტი 10% A 0%         

85366900 
ელექტრო ჩამრთველები და შემაერთებელი კოლოფები,  არა 

უმეტეს ძაბვის 1,000 ვოლტი 0% A 0%         

85367000 
შემაერთებლები ოპტიკური ბოჭკოების, ბნოჭკოვან-ოპტიკური 

ჩალიჩების და კაბელებისათვის 8% A 0%         

85369011 ძაბვის შემაერთებელი არა უმეტეს 36V 0% A 0%         

85369019 
სხვა ძაბვის შემაერთებელი, აღემატება 36V, მაგრამ არა უმეტეს 

1000 V 0% A 0%         

85369090 
სხვა ელექტრო აპარატურა გასათიში ელექტრო სქემები, ≤1000 

V, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85371011 პროგრამირებადი კონტროლერები 5% A 0%         

85371019 სხვა კონტროლის პანელები , ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა 5% A 0%         

85371090 

დაფები / პანელები / ელექტრონული ბაზების  კონტროლი / 

განაწილება , voltage≤1000V , სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 8% A 0%         

85372010 
გამანაწილებელი მოწყობილობა აიროვანი იზოლაციით voltage

≥500 KV 8% A 0%         

85372090 

 დაფები / პანელები / ელექტრონული ბაზების  კონტროლი / 

განაწილება , voltage >1000V , სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 8% A 0%         

85381010 ნაწილები განკუთვნილი მხოლოდ 8537.2010 სასაქონლო 8% A 0%         



პოზიციის აპარატურისათვის 

85381090 

პულტები, პანელები,სხვა ელექტრო მოწყობილობები 85.37 

სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისათვის, მაგრამ 

დაუკომპლექტებელი შესაბამისი აპარატურით 7% A 0%         

85389000 
კონცენტრატორების ნაწილები, გამომრთველები, პანელები და 

ა.შ., სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

85391000 აირგანმუხტვის სინათლის ჰერმეტული ნათურა 10% A 0%         

85392110 
ვოლფრამის ჰალოგენის ნათურები, სამეცნიერო ან 

სამედიცინო მიზნებისათვის 8% A 0%         

85392120 
ვოლფრამის ჰალოგენის ნათურები, მატარებლებისთვის, 

თვითმფრინავებისთვის და გემებისთვის 8% A 0%         

85392130 ვოლფრამის ჰალოგენის ნათურები, ავტომობილებისთვის 10% A 0%         

85392190 
ვოლფრამის ჰალოგენის ნათურები, სხვა მიზნებისათვის, სხვა 

ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 11% A 0%         

85392210 
სხვა ვარვარის  ნათურები ≤200 W,> 100V,  სამედიცინო 

მიზნებისათვის 11% A 0%         

85392290 
სხვა ვარვარის ნათურები  ≤200W, volt >100V, სხვა 

მიზნებისათვის 5% A 0%         

85392910 
ვალვანის ნათურები სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი, სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნებისათვის 5% A 0%         

85392920 

 ვალვანის ნათურები სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი, მატარებლებისთის, თვითმფრინავებისთვის და 

გემებისთვის 11% A 0%         

85392930 
ვალვანის ნათურები სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი, ავტომობილებისთვის 5% A 0%         

85392991 
ვალვანის ნათურები სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი, voltage≤ 12V 12% A 0%         

85392999 
სხვა მომფენი ნათურები, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 12% A 0%         

85393110 
ლუმინესცენტური სანათი, სამეცნიერო ან სამედიცინო 

მიზნებისათვის 8% A 0%         

85393120 
ლუმინესცენტური სანათი, მატარებლების, თვითმფრინავების 

და გემებისთვის 8% A 0%         

85393191 ლუმინესცენტური სანათი 8% A 0%         

85393199 

ლუმინესცენტური სანათი, ცხელი კათოდური, სხვა 

მიზნებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 8% A 0%         

85393230  ნატრიუმის ნათურები 8% A 0%         

85393240 ვერცხლისწყლის ნათურები 8% A 0%         

85393290 ლითონჰალოგენური ნათურები 8% A 0%         

85393910 
სხვა განმუხტვის ნათურები, სამეცნიერო და სამედიცინო 

მიზნებისათვი 8% A 0%         

85393920 
სხვა განმუხტვის ნათურები, მატარებლების, 

თვითმფრინავების და გემებისთვის 8% A 0%         

85393990 
სხვა განმუხტვის ნათურებისა, სხვა მიზნებისათვის, სხვა 

ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

85394100 რკალური ნათურები 8% A 0%         

85394900 ულტრაიისფერი ან ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურები 8% A 0%         

85399000 

ულტრაიისფერი ან ინფრაწითელი გამოსხივების  და 

რკალური ნათურების ელექტრული ძაფები ან აირგანმუხტვის 

ნათურების ნაწილები 8% A 0%         

85401100 

კათოდურ-სხივური სატელევიზიო მილაკები, კათოდურ-

სხივური მილაკებისა და ვიდეომონიტორების ჩათვლით, 

ფერადი გამოსახულებით 12% A 0%         



85401200 

კათოდურ-სხივური სატელევიზიო მილაკები, კათოდურ-

სხივური მილაკებისა და ვიდეომონიტორების ჩათვლით, 

შავთეთრი ან სხვა მონოქრომული  გამოსახულებით 15% A 0%         

85402010 გადამცემი სატელევიზიო მილაკები 12% A 0%         

85402090 

ელექტრონულ-ოპტიკური გარდამქმნელები და 

გამოსახულების სიკაშკაშის გამაძლიერებლები; 

ფოტოკათოდური მილაკები დანარჩენი 8% A 0%         

85404010 

 დისპლეების მილაკები მონაცემების/გრაფიკის გამოსაყვანი, 

ფერადი, ეკრანზე ლუმინოფორის წერტილების ბიჯით 0,4 მმ-

ზე ნაკლები 8% A 0%         

85404020 
დისპლეების მილაკები მონაცემების/გრაფიკის გამოსაყვანი, 

მონოქრომული; 8% A 0%         

85406010 რადარების ეკრანის კათოდურ-სხივური  მილაკები 6% A 0%         

85406090 
კათოდურ-სხივური სატელევიზიო მილაკები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

85407100 მაგნეტრონები (მილაკები) 8% A 0%         

85407910 კლისტრონები 8% A 0%         

85407990 დანარცენი მიკროტალღური მილაკები 8% A 0%         

85408100 
ელექტრონული ნათურები და მილაკები მიმღები ან 

გამაძლიერებელი 8% A 0%         

85408900 
ელექტრონული ნათურები და მილაკები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

85409110 სატელევიზიო მილაკების ნაწილები 6% A 0%         

85409120 რადარების ეკრანების მილაკების ნაწილები 5% A 0%         

85409190 
სხვა კათოდურ-სხივური სატელევიზიო მილაკების ნაწილები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

85409910  სატელევიზიო ვიდეო კამერების მილაკების ნაწილები  8% A 0%         

85409990 

ნათურების და მილაკების ელექტრონული თერმოკათოდით, 

ცივი კათოდით ან ფოტოკათოდით ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

85411000 
დიოდები, ფოტოდიოდების ან შუქგამომსხივარი დიოდების 

გარდა 0% A 0%         

85412100 
ტრანზისტორები, ფოტოტრანზისტორების გარდა, გაფანტვის 

სიმძლავრით 1 ვტ-ზე ნაკლები 0% A 0%         

85412900 
ტრანზისტორები, ფოტოტრანზისტორების გარდა,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85413000 
ტირისტორები, დინისტორები და ტრინისტორები, გარდა 

ფოტომგრძნობიარე ხელსაწყოებისა 0% A 0%         

85414010 შუქგამომსხივარი დიოდები 0% A 0%         

85414020 ფოტოგალვანური ელემენტები 0% A 0%         

85414090 

ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, 

ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად 

აწყობილი ან აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან 

ჩაუმონტაჟებელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  0% A 0%         

85415000 
ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  0% A 0%         

85416000 კრისტალები პიეზოელექტრული აწყობილი 0% A 0%         

85419000 
ნაწილები, პიეზოელექტრული აწყობილი კრისტალების და 

ნახევარგამტარი ხელსაწყოების 0% A 0%         

85423100 

პროცესორები და კონტროლერები, გაერთიანებული ან არა 

დამხსომებელ მოწყობილობებთან, გარდამქმნელებთან, 

ლოგიკურ სქემებთან, გამაძლიერებლებთან, 

სინქრონიზატორებთან ან სხვა სქემებთან 0% A 0%         



85423200 ელექტრონული ინტეგრალური სქემების მეხსიერებები 0% A 0%         

85423300 ელექტრონული ინტეგრალური სქემების გამაძლიერებლები 0% A 0%         

85423900 დანარცენი ელექტრონული ინტეგრალური სქემები 0% A 0%         

85429000 
ელექტრონული ინტეგრალური სქემებისა და მიკროაწყობის 

(microassemblies)   ნაწილები  0% A 0%         

85431000 ნაწილაკების ამაჩქარებლები 5% A 0%         

85432010 
ზოგადი სიგნალების გენერატორები, გამომავალი სიხშირით 

1.500 მგჰ ნაკლები 15% A 0%         

85432090 
დანარცენი სიგნალების გენერატორები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  8% A 0%         

85433000 
მანქანები და აპარატურა გალვანოდაფარვის, ელექტროლიზის 

ან ელექტროფორეზისათვის 0% A 0%         

85437091 მეტალისა და მადნის დეტექტორი 0% A 0%         

85437092 მაღალი ან შუალედური სიხშირის გამაძლიერებლები 0% A 0%         

85437093 ელექტრონული დამცავი გენერატორები 10% A 0%         

85437099 
მანქანები ელექტრული და აპარატურა, მოცემული ჯგუფის 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85439010 ნაწილაკების ამაჩქარებლების ნაწილები 0% A 0%         

85439021 
 8543.2010 ქვეპოზიციების სიგნალების ამაჩქარებლების 

ნაწილები  0% A 0%         

85439029 
8543.2090  ქვეპოზიციების სიგნალების ამაჩქარებლების 

ნაწილები  0% A 0%         

85439030 მეტალისა და მადნის დეტექტორის ნაწილები 0% A 0%         

85439040 
მაღალი ან შუალედური სიხშირის გამაძლიერებლების 

ნაწილები 0% A 0%         

85439090 
85.43 ქვეპოზიციების ელექტრული მანქანების და აპარატურის 

ნაწილების,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

85441100 იზოლირებული, საგრაგნილე სადენები სპილენძის 10% A 0%         

85441900 იზოლირებული, საგრაგნილე სადენები არა სპილენძის 20% A 0%         

85442000 
კოაქსიალური კაბელები და სხვა კოაქსიალური ელექტრული 

გამტარები 10% A 0%         

85443020 
სადენების კომპლექტები ამნთები სანთლებისათვის, 

გამოსაყენებელი ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში 10% A 0%         

85443090 

სადენების კომპლექტები ამნთები სანთლებისათვის, 

გამოსაყენებელი თვითმფრინავებში ან გემებში სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

85444211 
ელექტრონული კაბელები, აღჭურვილი შემაერთებელი 

სამარჯვებით, არა უმეტეს 80 ვ ძაბვაზე გამოსაყენებლი  0% A 0%         

85444219 
ელექტრული გამტარები აღჭურვილი შემაერთებელი 

სამარჯვებით, არა უმეტეს 80 ვ ძაბვაზე გამოსაყენებლი  0% A 0%         

85444221 

ელექტრონული კაბელები, აღჭურვილი შემაერთებელი 

სამარჯვებით,  80 ვ ძაბვაზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ვ-

ისა  0% A 0%         

85444229 

ელექტრული გამტარები, აღჭურვილი შემაერთებელი 

სამარჯვებით,  80 ვ ძაბვაზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ვ-

ისა  0% A 0%         

85444911 
ელექტრონული კაბელები, შემაერთებელი სამარჯვების 

გარეშე, არა უმეტეს 80 ვ ძაბვაზე გამოსაყენებლი  0% A 0%         

85444919 
ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვების გარეშე, 

არა უმეტეს 80 ვ ძაბვაზე გამოსაყენებლი  0% A 0%         

85444921 
ელექტრონული კაბელები, შემაერთებელი სამარჯვების 

გარეშე,  80 ვ ძაბვაზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ვ-ისა  6% A 0%         

85444929 
ელექტრული გამტარები, შემაერთებელი სამარჯვების გარეშე,  

80 ვ ძაბვაზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1000 ვ-ისა  12% A 0%         



85446012 
ელექტრული გამტარები ძაბვაზე 1000 ვ-ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 35 კვსთ - სა 10% A 0%         

85446013 
ელექტრული გამტარები ძაბვაზე 35 კვსთ -ზე მეტი, მაგრამ არა 

უმეტეს 110 კვსთ - სა 8% A 0%         

85446014 
ელექტრული გამტარები ძაბვაზე 110კვსთ -ზე მეტი, მაგრამ 

არა უმეტეს 220 კვსთ - სა  8% A 0%         

85446019 
დანარჩენი  ელექტრული გამტარები ძაბვაზე 1000 ვტ - ზე 

მეტი 8% A 0%         

85446090 
ელექტრული გამტარები ძაბვაზე 1000 ვტ - ზე ნაკლები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 21% A 0%         

85447000 
კაბელები ბოჭკოვან-ოპტიკური, ინდივიდუალური გარსების 

მქონე ბოჭკოებისგან 0% A 0%         

85451100 
ნახშირის ან გრაფიტის ელექტროდები, ღუმლებში 

გამოსაყენებელი  8% A 0%         

85451900 

ნახშირის ან გრაფიტის ელექტროდები, ელექტრული 

დანადგარებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 11% A 0%         

85452000 ნახშირის ან გრაფიტის ჯაგრისები 11% A 0%         

85459000 

 ნახშირის ან გრაფიტისნაწარმი, ელექტრული 

დანადგარებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 11% A 0%         

85461000  მინის ელექტრული იზოლატორები 11% A 0%         

85462010 
კერამიკის ელექტროგადამცემების და კონვერტორების 

ჯაგრისები 6% A 0%         

85462090 სხვა კერამიკის ელექტრული იზოლატორები 12% A 0%         

85469000 
 ელექტრული იზოლატორები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

85471000 
კერამიკის საიზოლაციო არმატურა ელექტრული 

მანქანებისათვის 8% A 0%         

85472000 
პლასტმასის საიზოლაციო არმატურა ელექტრული 

მანქანებისათვის 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

85479010 

ელექტროგაყვანილობის მილაკები და შემაერთებელი 

დეტალები მათთვის არაძვირფასი ლითონებისაგან, 

მოპირკეთებული საიზოლაციო მასალით 10% A 0%         

85479090 

საიზოლაციო არმატურა ელექტრული მანქანებისათვის, 

დანადგარების ან მოწყობილობებისათვის,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

85481000 
ნარჩენები და ჯართი პირველადი ელემენტების, პირველადი 

ბატარეებისა და ელექტრული აკუმულატორების 8% A 0%         

85489000 
ოწყობილობების ან აპარატურის ელექტრული ნაწილები, 85 

ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: 12% A 0%         

86011011 
რკინიგზის ლოკომოტივები, მუდმივი დენის ძაბვით,  

მიკროპროცესორით მართული 3% A 0%         

86011019 
რკინიგზის ლოკომოტივები, ცვლადი დენის ძაბვით,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 3% A 0%         

86011020 რკინიგზის ლოკომოტივები, ცვლადი დენის ძაბვით 3% A 0%         

86011090 
რკინიგზის ლოკომოტივები, კვებით ელექტროენერგიის გარე 

წყაროდან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 3% A 0%         

86012000 
რკინიგზის ლოკომოტივები, კვებით ელექტრული 

აკუმულატორებიდან 3% A 0%         

86021010 
დიზელ-ელექტრული ლოკომოტივები, მართული 

მიკროპროცესორით 3% A 0%         

86021090 
დიზელ-ელექტრული ლოკომოტივები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 3% A 0%         



86029000 
რკინიგზის ლოკომოტივები დანარჩენი; სალოკომოტივო 

ტენდერები 3% A 0%         

86031000 
სატრანსპორტო საშუალებები თვითმავალი, კვებით 

ელექტროენერგიის გარე წყაროდან 3% A 0%         

86039000 
სატრანსპორტო საშუალებები თვითმავალი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 3% A 0%         

86040011 
გვირაბების დასათვალიერებელი სატრანსპორტო 

საშუალებები 3% A 0%         

86040012 ლიანდაგების საწმენდი ვაგონები  3% A 0%         

86040019 

ლიანდაგების საკონტროლო-საზომი ვაგონები და 

ლიანდაგების დასათვალიერებელი სატრანსპორტო 

საშუალებები) სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

86040091 
რკინიგზის საელექტორფიკაცია სამონტაჟო სატრანსპორტო 

საშუალებები  5% A 0%         

86040099 

სატრანსპორტო საშუალებები განკუთვნილი სარკინიგზო 

ლიანდაგების რემონტისა ან ტექნიკური მომსახურებისათვის, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 7% A 0%         

86050010 რკინიგზის სამგზავრო ვაგონები 5% A 0%         

86050090 

ტრამვაის ვაგონები; სპეციალური დანიშნულების 

სარკინიგზი/ტრამვაის ვაგონები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

86061000 რკინიგზისა სატვირთო ვაგონები, არათვითმავალი 5% A 0%         

86063000 
რკინიგზის თვითგანიტვირთებადი ვაგონები, გარდა 

სატვორთოსა და მაცივრიანი ტიპისა 5% A 0%         

86069100 რკინიგზის ვაგონები, დახურული ან გადაფარული 5% A 0%         

86069200 ღია, არამოსახსნელი ბორტების სიმაღლით 60 სმ-ზე მეტი 5% A 0%         

86069900 რკინიგზის ვაგონები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 5% A 0%         

86071100 ურიკები და სავალი საბალანსირო ურიკები, წამყვანი 3% A 0%         

86071200 ურიკები და სავალი საბალანსირო ურიკები, დანარჩენი 3% A 0%         

86071910 რკინიგზის/ტრამვაის ვაგონების ღერძები სხვა 3% A 0%         

86071990 
რკინიგზის/ტრამვაის ვაგონების, ნაწილები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 3% A 0%         

86072100 პნებმატური მუხრუჭები და მათი ნაწილები 3% A 0%         

86072900 სმუხრუჭე მოწყობილობები და მათი ნაწილები 3% A 0%         

86073000 კაკვები და დანარჩენი გადასაბმელი მოწყობილობები 3% A 0%         

86079100 ლოკომოტივების ნაწილები სხვა ადგილად დაუსახელებელი 3% A 0%         

86079900 ძარები და მათი ნაწილები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 3% A 0%         

86080010 ავტომატური სალიანდაგო ღერძების დამთვლელი სისტემები 3% A 0%         

86080090 

სასიგნალო მოწყობილობები და მათი ნაწილები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, ლიანდაგებზე/წყლითსავალ 

გზებზე/აეროდრომებში 4% A 0%         

86090011 თერმული კონტეინერები 20 ფუტი 11% A 0%         

86090012 სატვირთო კონტეინერები 20 ფუტი 11% A 0%         

86090019 სხვა კონტეინერები 20 ფუტი 11% A 0%         

86090021 თერმული კონტეინერები 40 ფუტი 11% A 0%         

86090022 სატვირთო კონტეინერები 40 ფუტი 11% A 0%         

86090029 სხვა კონტეინერები 40 ფუტი 11% A 0%         

86090030 45,48,53 ფუტი კონტეინერები 11% A 0%         

86090090 სპეციალურად განკუითვნილი სატვითო კონტეინერები 11% A 0%         

87011000 ტრაქტორები, გვერდით მავალი მძღოლის მიერ მართვადი 9% A 0%         

87012000 თვლიანი ტრაქტორები ნახევრადმისაბმელებისათვის 6% A 0%         

87013000 მუხლუხა ტრაქტორები 6% A 0%         

87019011 თვლიანი ტრაქტორები 8% A 0%         

87019019 დანარჩენი 8% A 0%         



87019090 დანარჩენი 8% A 0%         

87021020 
ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები აეროდრომზე 

მგზავრთა გადასაყვანად, დიზელის 4% A 0%         

87021091 ავტობუსები ≥30 ან მეტი კაცის გადასაყვანად, დიზელის 25% A 0%         

87021092 
ავტობუსები 20≤მეტი და <30 ნაკლები მგზავრის 

გადასაყვანად, დიზელის 25% A 0%         

87021093 
ავტობუსები 10≤მეტი და <20 ნაკლები მგზავრის 

გადასაყვანად, დიზელის 25% A 0%         

87029010 
ავტობუსები დანარჩენი 30 მეტი ადგილით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 25% A 0%         

87029020 
ავტობუსები დანარჩენი 20-ზე მეტი და 30-ზე ნაკლები 

მგზავრის გადასაყვანად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87029030 
ავტობუსები დანარჩენი 10-ზე მეტი და 20-ზე ნაკლები 

მგზავრის გადასაყვანად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87031011 ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებელი 25% A 0%         

87031019 
სხვა გოლფის მოთამაშეთა გადასაყვანად განკუთვნილი 

სატრანსპორტო საშუალებები 25% A 0%         

87031090 
სატრანსპორტო საშუალებები, სპეციალურად განკუთვნილი 

თოვლზე სამოძრაოდ 25% A 0%         

87032130 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა 

უმეტეს 1000 სმ3-ისა: 25% C           

87032140 

ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები (4WD), ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 1000 სმ3-

ისა: 25% C           

87032150 

მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9), ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 1000 სმ3-

ისა: 25% C           

87032190 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა 

უმეტეს 1000 სმ3-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% C           

87032230 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1000 სმ3-

ზე მეტი და 1500-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032240 

ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

1000 სმ3-ზე მეტი და 1500-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032250 

მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9), შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

1000 სმ3-ზე მეტი და 1500-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032290 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1000 სმ3-

ზე მეტი და 1500-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% C           

87032341 
სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 25% C           



დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1500 სმ3-

ზე მეტი და 2000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები 

87032342 

ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

1500 სმ3-ზე მეტი და 2000, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032343 

მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9), შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

1500 სმ3-ზე მეტი და 2000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032349 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა 

უმეტეს 1000 სმ3-ისა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% C           

87032351 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2000 სმ3-

ზე მეტი და 2500-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032352 

ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

2000 სმ3-ზე მეტი და 2000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032353 

მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9), შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

2000 სმ3-ზე მეტი და 2500-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032359 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2000 სმ3-

ზე მეტი და 2500-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% C           

87032361 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3-

ზე მეტი და 3000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032362 

ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

2500 სმ3-ზე მეტი და 3000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032363 

მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9), შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

2500 სმ3-ზე მეტი და 3000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032369 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3- 25% C           



ზე მეტი და 3000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

87032411 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 3000 სმ3-

ზე მეტი და 4000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032412 

ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

3000 სმ3-ზე მეტი და 4000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032413 

მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9), შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

3000 სმ3-ზე მეტი და 4000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი სმ3-ზე ნაკლები 25% C           

87032419 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 3000 სმ3-

ზე მეტი და 4000-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

სმ3-ზე ნაკლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% C           

87032421 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 4000 სმ3-

ზე მეტი 25% C           

87032422 

ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

4000 სმ3-ზე მეტი 25% C           

87032423 

მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9), შიგაწვის 

ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი 

მოძრავი დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 

4000 სმ3-ზე მეტი 25% C           

87032429 

სატრანსპორტო საშუალებები, შიგაწვის ძრავით 

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი 

დგუშით, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 4000 სმ3-

ზე მეტი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% C           

87033111 ავტომობილები, ≤1000 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033119 
ავტომობილები, ≤1000 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87033121 
სატრანსპორტო საშუალებები 1000 სმ3-ზე მეტი და 1500 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033122 
ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები 1000 სმ3-ზე 

მეტი და 1500 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033123 
მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9) 1000 სმ3-ზე 

მეტი და 1500 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033129 
სატრანსპორტო საშუალებები 1000 სმ3-ზე მეტი და 1500 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87033211 
სატრანსპორტო საშუალებები 1500 სმ3-ზე მეტი და 2000 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033212 
ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები 1500 სმ3-ზე 

მეტი და 2000 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033213 მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9) 1500 სმ3-ზე 25% A 0%         



მეტი და 2000 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 

87033219 
სატრანსპორტო საშუალებები 1500 სმ3-ზე მეტი და 2000 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87033221 
სატრანსპორტო საშუალებები 2000 სმ3-ზე მეტი და 2500 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033222 
ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები 2000 სმ3-ზე 

მეტი და 2500 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033223 
მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9) 1000 სმ3-ზე 

მეტი და 1500 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033229 
სატრანსპორტო საშუალებები 2000 სმ3-ზე მეტი და 2500 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87033311 
სატრანსპორტო საშუალებები 2000 სმ3-ზე მეტი და 2500 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033312 
ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები 2000 სმ3-ზე 

მეტი და 2500 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033313 
მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9) 2000 სმ3-ზე 

მეტი და 2500 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033319 
სატრანსპორტო საშუალებები 2000 სმ3-ზე მეტი და 2500 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87033321 
სატრანსპორტო საშუალებები 3000 სმ3-ზე მეტი და 4000 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033322 
ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები 3000 სმ3-ზე 

მეტი და 4000 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033323 
მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9) 3000 სმ3-ზე 

მეტი და 4000 სმ3-ზე ნაკლები, დიზელი 25% A 0%         

87033329 
სატრანსპორტო საშუალებები 3000 სმ3-ზე მეტი და 4000 სმ3-ზე 

ნაკლები, დიზელი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

87033361 სატრანსპორტო საშუალებები 4000 სმ3-ზე მეტი 25% A 0%         

87033362 
ყველგანმავალი სატრანსპორტო საშუალებები 4000 სმ3-ზე 

მეტი 25% A 0%         

87033363 
მინი ავტომობილები (მგზავრის გადასაყვანად≤9) 4000 სმ3-ზე 

მეტი 25% A 0%         

87033369 
სატრანსპორტო საშუალებები 4000 სმ3-ზე მეტი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 25% A 0%         

87039000 
სატრანსპორტო საშუალებეი 9 ან ნაკლები მგზავრის 

გადასაყვანად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% B 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0% 

87041030 
ავტომობილები-თვითმცლელები, განკუთვნილი უგზოობის 

პირობებში ექსპლუატაციისათვის 6% A 0%         

87041090 

ავტომობილები-თვითმცლელები, განკუთვნილი უგზოობის 

პირობებში ექსპლუატაციისათვის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 6% A 0%         

87042100 
სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით არა უმეტეს 5 ტ-

სა 25% A 0%         

87042230 
სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი, 

მაგრამ არა უმეტეს 14 ტ-ისა: 20% A 0%         

87042240 
სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 14 ტ-ზე მეტი, 

მაგრამ არა უმეტეს 20 ტ-ისა: 20% A 0%         

87042300 
 – – დიზელის სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 20 

ტ-ზე მეტი: 15% A 0%         

87043100 

სატვირთო შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით, 

სატრანსპორტო საშუალებების მთლიანი მასით არა უმეტეს 5 

ტ-ისა: 25% A 0%         

87043230 
სატვირთო შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით, 

სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი, 20% A 0%         



მაგრამ არა უმეტეს 8 ტ-ისა 

87043240 
სატვირთო შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით, 

სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 8 ტ-ზე მეტი 20% A 0%         

87049000 – დანარჩენი  25% A 0%         

87051021 
ყველა სახის ამწე სატრანსპორტო საშუალებები აწევის მასით 

50 ტ-ზე ნაკლები 15% A 0%         

87051022 
ყველა სახის ამწე სატრანსპორტო საშუალებები აწევის მასით 

50 ტ-ზე ნაკლები და 100-ტ-ზე 10% A 0%         

87051023 
ყველა სახის ამწე სატრანსპორტო საშუალებები აწევის მასით  

ნაკლები  100-ტ-ზე 10% A 0%         

87051091 
 სხვა ტვირთამწე სატვირთოები ერთად ტვირთამწეობის 

არაუმეტეს 50 ტ-სა 15% A 0%         

87051092 
სხვა ტვირთამწე სატვირთოები ერთად ტვირთამწეობის 

არაუმეტეს 100 ტ-სა 10% A 0%         

87051093 
სხვა ტვირთამწე სატვირთოები ერთად ტვირთამწეობის  100 

ტ-ზე მეტი 10% A 0%         

87052000  მობილური საბურღე ამჭეები 12% A 0%         

87053010 სახანძრო სატვირთოები, დამონტაჟებული სკალირების კიბით 3% A 0%         

87053090  სხვა სახანძრო ავტომობილები 3% A 0%         

87054000 მობილური ბეტონის მიქსერები 15% A 0%         

87059010  რადიო კომუნიკაციის ფურები 9% A 0%         

87059020 მობილური რადიოლოგიური ერთეულები 9% A 0%         

87059030 მობილური გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ერთეულები 12% A 0%         

87059040 მობილური კლინიკები 12% A 0%         

87059051 თვითმფრინავის დამტენი ავტომობილები (სიხშირე 400Hz) 12% A 0%         

87059059 სხვა მობილური ელექტრო გენერატორის კომპელქტები 12% A 0%         

87059060 

მობილური საწვავის შემვსები/საჰაერო კონდიციონერები/ 

ქიმიური საშუალებები, გამოიყენება თვითმფრინავის 

ყინულისგან გაწმენდისთვის 12% A 0%         

87059070 

თოვლის-გამწმენდი სატვირთოები, გამოიყენება  

საავტომობილო გზების და აეროდრომების ასაფრენიების 

გასაწმენდად 12% A 0%         

87059080 

ნავთობ ჭაბურღილის საზომი მოწყობილობა, მყარი 

ნივთიერებების გადამამუშავებელი და ქვიშის 

გადამაუშავებელი მოწყობილობა 12% A 0%         

87059091 ბეტონის სატვირთო 12% A 0%         

87059099 
 სპეციალური დანიშნულების ავტომობილები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, ჩაურთველი) 12% A 0%         

87060010 
შასი დაყენებული ძრავებით სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 8% A 0%         

87060021 

შასი დაყენებული ძრავებით სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის ცილინდრების მუშა მოცულობით 14ტ-ზე 

მეტი 10% A 0%         

87060022 

შასი დაყენებული ძრავებით სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის ცილინდრების მუშა მოცულობით 14ტ-ზე 

ნაკლები 10% A 0%         

87060030 შასი ძრავებით ავტობუსებისთვის 30-ზე მეტი ადგილით 20% A 0%         

87060040 შასი ძრავებით ამწე სატვირთოებისთვის 20% A 0%         

87060090 შასი ძრავებით სხვა ავტომობილებისთვის 87.01 დან 87.05 მდე 10% A 0%         

87071000 კაბინები მგზავრების გადასაყვანი ავტომობილებისთვის 10% A 0%         

87079010 კაბინები ავტობუსებისთვის 10დან 29 ადგილის ჩათვლით 10% A 0%         

87079090 

კაბინები ტრაქტორებისთვის, ავტობუსებისთვის, სპეციალური 

დანიშნულები ავტომობილებისთვის, (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, ჩაურთველი) 10% A 0%         



87081000 – ბამპერები და მათი ნაწილები: 10% A 0%         

87082100 – – უსაფრთხოების ღვედები: 10% A 0%         

87082930 – – – დანარჩენი 10% B 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0% 

87082941 ავტომობილების ელექტრო ლუქი 10% A 0%         

87082942 ავტომობილების მექანიკური ლუქი 10% A 0%         

87082951 გვერდითი პანელები 10% A 0%         

87082952 მანქანის კარები 10% A 0%         

87082953 ძრავის დეფლექტორი 10% A 0%         

87082954 წინა მხარე 10% A 0%         

87082955 ბარგის ნაწილების სახურავები (ან უკან კარი) 10% A 0%         

87082956 უკანა მხარე 10% A 0%         

87082957 ფრთა 10% A 0%         

87082959 კუზაოს სხვა ნაწილები 10% A 0%         

87082990 
ვტომობილის სხვა ნაწილები და აქსესუარები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი, ჩაურთველი) 10% A 0%         

87083010 მუხრუჭები სერვოგამაძლიერებლებით 10% A 0%         

87083021 
მოცურების საწინააღმდეგო სამუხრუჭე სისტემა 

ტრაქტორების და თვითმცლელებისთვის 6% A 0%         

87083029 
მოცურების საწინააღმდეგო სამუხრუჭე სისტემა სხვა 

ავტომობილებისთვის 10% A 0%         

87083091 
მუხრუჭები და სამუხრუჭე სისტემა და მათი ნაწილები, 

ტრაქტორებისთვის 6% A 0%         

87083092 
მუხრუჭები და დამხმარე-მუხრუჭები და მათი ნაწილები, 30 

ადგილიანი ან მეტი სატრანსპორტო საშუალებისთვის 10% A 0%         

87083093 

მუხრუჭები და დამხმარე-მუხრუჭები და მათი 

ნაწილები,განკუთვნილი თვითმცლელებისთვის არა-

ავტომაგისტრალისთვის 6% A 0%         

87083094 

მუხრუჭები და დამხმარე-მუხრუჭები და მათი 

ნაწილები,ავტომობილის შიდაჭვის დგუშიანი ძრავები, 

მსუქბუი დატვირთვით 10% A 0%         

87083095 
მუხრუჭები და დამხმარე-მუხრუჭები და მათი ნაწილები, 

მძიმე ავტომანქანებისთვის 10% A 0%         

87083096 
მუხრუჭები და დამხმარე-მუხრუჭები და მათი ნაწილები, 

სპეციალური დანიშნულების ავტომობილებისთვის 10% A 0%         

87083099 
მუხრუჭები და დამხმარე-მუხრუჭები და მათი ნაწილები, სხვა 

დაუზუსტებელი ავტომობილებისთვის 10% A 0%         

87084010 ტრაქტორების სიჩქარის გადამცემი კოლოფი 6% A 0%         

87084020 
 ავტობუსების სიჩქარეთა გადამცემი კოლოფები, 30ზე მეტი 

ადგილით 10% A 0%         

87084030 თვითმცლელთა სიჩქარის გადამცემთა კოლოფები 6% A 0%         

87084040 
სატვირთოების სიჩქარეთა გადაცემათა კოლოფები 

8704.2100/2230/3100/3230 10% A 0%         

87084050 
სატვირთოების სიჩქარეთა გადაცემათა კოლოფები 8704.2240, 

8704.2300 10% A 0%         

87084060 ავტომობილების სიჩქარეთა გადაცემათა კოლოფები 87.05 10% A 0%         

87084091 ავტომატური სიჩქარეთა გადამცემი კოლოფი სედანებისთვის 10% A 0%         

87084099 
სიჩქარის გადაცემის კოლოფი სხვა ავტომობილებისთვის 87.02 

დან 87.04 ჩათვლით 10% A 0%         

87085071 ტრაქტორის წამყვანი ხიდები დიფერენციალით 6% A 0%         

87085072 
 წამყვანი ხიდები დიფერენციალით, სატრანსპორტო 

სატვირთოებისთვის 30ზე მეტი ადგილით 10% A 0%         

87085073 
 წამყვანი ხიდები დიფერენციალით, თვითმცლელებისთვის 

არა-მაგისტრალზე გამოყენებისთვის 6% A 0%         

87085074  წამყვანი ხიდები დიფერენციალით, სატრანსპორტო 10% A 0%         



საშუალებების, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით, მცირე 

დატვირთვით 

87085075 
 წამყვანი ხიდები დიფერენციალით, მძიმე სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 10% A 0%         

87085076 
წამყვანი ხიდები დიფერენციალით, სპეციალური 

დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 10% A 0%         

87085079 
წამყვანი ხიდები დიფერენციალით, გაურკვეველი 

დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 10% A 0%         

87085081 ტრაქტორების არა-წამყვანი ხიდები და მისი ნაწილები 6% A 0%         

87085082 
არა-წამყვანი ხიდები და მისი ნაწილები, სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 30ზე მეტი ადგილით 15% A 0%         

87085083 
არა-წამყვანი ხიდები და მისი ნაწილები, 

თვითმცლელებისთვის არა-მაგისტრალის გამოყენებისთვის 6% A 0%         

87085084 
არა-წამყვანი ხიდები და მისი ნაწილები, დგუშიანი შიგაწვის 

ძრავით შეკუმშვით, მცირე დატვირთვით 10% A 0%         

87085085 
არა-წამყვანი ხიდები და მისი ნაწილები, მძიმე სატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის 10% A 0%         

87085086 
არა-წამყვანი ხიდები და მისი ნაწილები, სპეციალური 

დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 10% A 0%         

87085089 
არა-წამყვანი ხიდები და მისი ნაწილები, სხვა 

არაგანსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებებისთვის 10% A 0%         

87087010 ტრაქტორის სავალი თვლები და მათი ნაწილები 6% A 0%         

87087020 
30 ადგილზე მეტი ავტობუსის სავალი თვლები და მათი 

ნაწილები 10% A 0%         

87087030 თვითმცლელების სავალი თვლები და მათი ნაწილები 6% A 0%         

87087040 
სატვირთოების სავალი თვლები და მათი ნაწილები 

8704.2100/2230/3100/3230-ის 10% A 0%         

87087050 
 სატვირთოების სავალი თვლები და მათი ნაწილები 8704.2240, 

8704.2300-ის 10% A 0%         

87087060 
სატრანსპორტო საშუალებების სავალი თვლები და მათი 

ნაწილები 87.05-ის 10% A 0%         

87087091 

 სხვა სატრანსპორტო საშუალებების სავალი თვლები და მათი 

ნაწილები 87.02 დან 87.04 ჩათვლით ალუმინის 

საკუთნოებისგან 10% A 0%         

87087099 
სხვა სატრანსპორტო საშუალებების სავალი თვლები და მათი 

ნაწილები 87.02 დან 87.04 ჩათვლით  10% A 0%         

87088010 
სატრანსპორტო საშუალებების საკიდე ამორტიზატორები 

87.03ს 10% A 0%         

87088090 
სატრანსპორტო საშუალებების საკიდე ამორტიზატორები 

87.01, 87.02, 87,04, 87.05 10% A 0%         

87089110 რადიატორი 10% A 0%         

87089120 ზეთის გამაგრილებელი 10% A 0%         

87089190 სხვა რადიატორები ან გამაგრილებლები და მათი ნაწილები 10% A 0%         

87089200 
სატრანსპორტო საშუალებების მაყუჩები და გამოსაბოლქვი 

მილები 10% A 0%         

87089310 ტრაქტორების აწყობილი გადაბმულობები და მისი ნაწილები 6% A 0%         

87089320 
30ზე მეტი ადგილიანი ავტობუსის აწყობილი გადაბმულობები 

და მისი ნაწილები 10% A 0%         

87089330 
თვითმცლელების აწყობილი გადაბმულობები და მისი 

ნაწილები 6% A 0%         

87089340 
 სატვირთოების  აწყობილი გადაბმულობები და მისი 

ნაწილები 8704.2100/2230/3100/3230 10% A 0%         

87089350 
სატვირთოების  აწყობილი გადაბმულობები და მისი 

ნაწილები  8704.2240, 8704.2300 10% A 0%         



87089360 
სატრანსპორტო საშუალებების  აწყობილი გადაბმულობები და 

მისი ნაწილები  87.05 10% A 0%         

87089390 
სხვა სატრანსპორტო საშუალებების  აწყობილი 

გადაბმულობები და მისი ნაწილები 87.02 დან 87.04 მდე 10% A 0%         

87089410 
ტრაქტორის საჭის თვლები/ საჭის სვეტები/მექანიზმების 

კარტერები 6% A 0%         

87089420 
30 ადგილზე მეტი ავტობუსის საჭის თვლები/ საჭის 

სვეტები/მექანიზმების კარტერები 10% A 0%         

87089430 
თვითმცლელების საჭის თვლები/ საჭის სვეტები/მექანიზმების 

კარტერები 6% A 0%         

87089440 
სატვირთო საშუალებების საჭის თვლები/ საჭის 

სვეტები/მექანიზმების კარტერები 8704.2100/2230/3100/3230 10% A 0%         

87089450 
სატვირთო საშუალებების საჭის თვლები/ საჭის 

სვეტები/მექანიზმების კარტერები 8704.2240, 8704.2300 10% A 0%         

87089460 
სატრანსპორტო საშუალებების  საჭის თვლები/ საჭის 

სვეტები/მექანიზმების კარტერები  87.05 10% A 0%         

87089490 
სატრანსპორტო საშუალებების  საჭის თვლები/ საჭის 

სვეტები/მექანიზმების კარტერები 87.02 დან  87.04 მდე 10% A 0%         

87089500 – – პნევმობალიშები გაბერვის სისტემით და მათი ნაწილები 10% A 0%         

87089910 
ტრაქტორის ნაწილები და აქსესუარები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

87089921 30ზე მეტ ადგილიანი ავტობუსები კაბინები 25% A 0%         

87089929 
30ზე მეტ ადგილიანი ავტობუსის სხვა ნაწილები და 

აქსესუარები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 25% A 0%         

87089931 თვითმცლელების კაბინები 6% A 0%         

87089939 
თვითმცლელების სხვა ნაწილები და აქსესუარები (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 6% A 0%         

87089941  სატვირთოების კაბინები 8704.2100/2230/3100/3230 25% A 0%         

87089949 
სატვირთოების სხვა ნაწილები და აქსესუარები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 8704.2100/2230/3100/3230 25% A 0%         

87089951 სატვირთოების კაბინები 8704.2240, 8704.2300 10% A 0%         

87089959 
 სატვირთოს სხვა ნაწილები და აქსესუარები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 8704.2240, 8704.2300 10% A 0%         

87089960 
სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები და აქსესუარები 

(სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 87.05 15% A 0%         

87089991  სხვა სატრანსპორტო საშუალებების კაბინები 87.02 to 87.04 10% A 0%         

87089992 ავტომობილის ბუნები 10% A 0%         

87089999 

 სხვა სატრანსპორტო საშუალებების სხვა ნაწილები და 

აქსესუარები(სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 

87.02 დან 87.04 მდე 10% A 0%         

87091110 
ქარხანაში და საწყობებში გამოსაყენებელი სამრეწველო 

დანიშნულების ტრაქტორები 10% A 0%         

87091190 – – – დანარჩენი 10% A 0%         

87091910 
სხვა ტრაქტორები  (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი)  11% A 0%         

87091990 – – – დანარჩენი 11% A 0%         

87099000 ნაწილები 8% A 0%         

87100010 

ტანკები და დანარჩენი საბრძოლო თვითმავალი ჯავშნიანი 

სატრანსპორტო საშუალებები, შეიარაღებით ან შეიარაღების 

გარეშე, და მათი ნაწილები 15% A 0%         

87100090 
ტანკები და დანარჩენი საბრძოლო თვითმავალი ჯავშნიანი 

სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები 15% A 0%         

87111000 
მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 45% A 0%         



ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 50 სმ3-ისა 

87112010 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 50 სმ3-ისა და 

არაუმეტეს 100 სმ3 45% A 0%         

87112020 

Motorcycles with reciprocating piston engine, 100cc<piston engine ≤

125ccმოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი 

ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი 

ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 100 სმ3-

ისა და არაუმეტეს 125 სმ3 45% A 0%         

87112030 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 125 სმ3-ისა და 

არაუმეტეს 150 სმ3 45% A 0%         

87112040 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 125 სმ3-ისა და 

არაუმეტეს 200 სმ3 45% A 0%         

87112050 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 200 სმ3-ისა და 

არაუმეტეს 250 სმ3 45% A 0%         

87113010 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 250 სმ3-ისა და 

არაუმეტეს 400 სმ3 45% A 0%         

87113020 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 400 სმ3-ისა და 

არაუმეტეს 500 სმ3 45% A 0%         

87114000 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 500 სმ3-ისა და 

არაუმეტეს 800 სმ3 40% A 0%         

87115000 

მოტოციკლები – შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით 

უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის 

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმცირესი 800 სმ3-ია 30% A 0%         

87119010 
ელექტრო და დამხმარე ელექტრო მოტოციკლები(მოპედების 

ჩათვლით) 45% A 0%         

87119090 სხვა მოტოციკლები(მოპედების ჩათვლით) 45% A 0%         

87120020 სარბოლო ორთვლიანი ველოსიპედი 13% A 0%         

87120030 მთის ორთვლიანი ველოსიპედი 13% A 0%         

87120041 სამოგზაურო ორთვლიანი ველოსიპედი, 16", 18", 20" 13% A 0%         

87120049 
სამოგზაურო ორთვლიანი ველოსიპედი, (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 13% A 0%         

87120081 სხვა ორთვლიანი ველოსიპედი, არაუდიდესი 16სა 13% A 0%         

87120089 
ორთვლიანი ველოსიპედი, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 13% A 0%         

87120090 
არა-მოტორიზირებული ორთვლიანი ველოსიპედი, (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 23% A 0%         

87131000 
ეტლები – გადასაადგილებელი მექანიკური მოწყობილობების 

გარეშე 6% A 0%         

87139000 ეტლები გადასაადგილებელი მექანიკური მოწყობილობით 4% A 0%         

87141000 მოტოციკლის ნაწილები, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 30% A 0%         



ჩაურთველი) 

87142000 
ეტლების ნაწილები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 5% A 0%         

87149100 
ორთვლიანი ველოსიპედის ჩარჩოები და ჩანგლები,მათი 

ნაწილები 12% A 0%         

87149210 ველოსიპედის საჭის ჩარჩოების 12% A 0%         

87149290 მანები 12% A 0%         

87149310 
– – – მორგვები გასასწრები ქუროებისა ან სამუხრუჭე 

მოწყობილობის გარეშე 12% A 0%         

87149320 თავისუფალი სვლის სამუხრუჭე მორგვები 12% A 0%         

87149390 
თავისუფალი სვლის სამუხრუჭე მორგვები,გასასწრები 

ქუროების ჯაჭვური ვარსკვლავები 12% A 0%         

87149400 
– – მუხრუჭები, თავისუფალი სვლის სამუხრუჭე მორგვებისა 

და მილისური მუხრუჭების ჩათვლით, მათი ნაწილები: 12% A 0%         

87149500 ველოსიპედის უნაგირები 12% A 0%         

87149610 ველოსიპედის პედლები და მათი ნაწილები 12% A 0%         

87149620 ველოსიპედის მრუდამხარა მექანიზმი და მათი ნაწილები 12% A 0%         

87149900 
ველოსიპედის ნაწილები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 12% A 0%         

87150000 საბავშვო ეტლები და მათი ნაწილები: 20% A 0%         

87161000 

– მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები ,,სახლი-

ავტომისაბმელი’’-ს ტიპის, საცხოვრებლად ან 

ავტოტურისტებისათვის 10% A 0%         

87162000 

– მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები 

თვითჩამტვირთველი ან თვითმცლელი სოფლის 

მეურნეობისათვის 10% A 0%         

87163110 ნავთობის ტანკერი მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი 10% A 0%         

87163190 
მისაბმელ-ცისტერნები და ნახევრადმისაბმელიანი (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 10% A 0%         

87163910 
– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური 

მასალების გადასაზიდათ 10% A 0%         

87163990 

დანარჩენი მისაბმელიანები ტვირთების 

ტრანსპორტირებისთვის  (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 10% A 0%         

87164000 
მისაბმელიანები და ნახევრად-მისაბმელიანები (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელია ან ჩაურთველი) 10% A 0%         

87168000 – სატრანსპორტო საშუალებები დანარჩენი 10% A 0%         

87169000 – ნაწილები: 10% A 0%         

88010010 აეროსტატები და დირიჟაბლები 3% A 0%         

88010090 
ცარიელი მასით აღჭურვილი აპარატები, დირიჟაბლები და 

სხვა უძრავო მფრინავი აპარატები 3% A 0%         

88021100 
ვერტმფრენები – – ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით არა 

უმეტეს 2000 კგ-ისა 2% A 0%         

88021210 
ვერტმფრენი, 2000კგ<ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით 

არა უმეტესი 7000კგ-ისა 2% A 0%         

88021220 
ვერტმფრენი ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით 7000კგ-ზე 

მეტი 2% A 0%         

88022000 
თვითმფრინავი ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით არა 

უმეტესი 2000კგ-ისა 5% A 0%         

88023000 

თვითმფრინავი 2000კგ ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით 

არა უმეტესი 15000კგ-ისა (სხვა ადგილას დაუსახელებელია ან 

ჩაურთველი) 4% A 0%         

88024010 
თვითმფრინავი 15000კგ ცარიელი აღჭურვილი აპარატის 

მასით არა უმეტესი 45000კგ-ისა (სხვა ადგილას 5% A 0%         



დაუსახელებელია ან ჩაურთველი) 

88024020 

თვითმფრინავი ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით 

45000კგ-ზე მეტი (სხვა ადგილას დაუსახელებელია ან 

ჩაურთველი) 1% A 0%         

88026000 
– კოსმოსური აპარატები (თანამგზავრების ჩათვლით) და 

სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლები 2% A 0%         

88031000 – საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები 1% A 0%         

88032000 – შასი და მათი ნაწილები 1% A 0%         

88033000 
თვითმფრინავის ნაწილები (სხვა ადგილას დაუსახელებელია 

ან ჩაურთველი) 1% A 0%         

88039000 

ცარიელი მასით აღჭურვილი აპარატების, დირიჟაბლების, 

პლანერების და კოსმოსური ხომალდების ნაწილები (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელია ან ჩაურთველი) 0% A 0%         

88040000 
პარაშუტები (მართვადი პარაშუტებისა და პარაპლანების 

ჩათვლით) და როტოშუტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები 2% A 0%         

88051000 

– საფრენი აპარატების სასტარტო მოწყობილობები და მათი 

ნაწილები; საგემბანო სამუხრუჭე ან ანალოგიური 

მოწყობილობები და მათი ნაწილები 2% A 0%         

88052100 
— — საფრენი აპარატების სასტარტო მოწყობილობები და 

მათი ნაწილები 2% A 0%         

88052900 – – დანარჩენი 2% A 0%         

89011010 სამგზავრო გემები, მოტორით 5% A 0%         

89011090 სამგზავრო გემები, მოტორის გარეშე 8% A 0%         

89012011 
ნავთობპროდუქტების სატვირთო ტანკერები, დატვირთვის 

მოცულობით არა უმეტესი 100000ტ-ისა 9% A 0%         

89012012 
ნავთობპროდუქტების სატვირთო ტანკერები, 10000ტ< 

დატვირთვის მოცულობით არა უმეტესი 30000ტ-ისა 9% A 0%         

89012013 
ნავთობპროდუქტების სატვირთო ტანკერები, დატვირთვის 

მოცულობით არა ნაკლები 300000ტ-ისა 6% A 0%         

89012021 
დაუმუშავებელი ნავთობის ტანკერები, დატვირთვის 

მოცულობის არაუმეტესი 150000ტ-ისა 9% A 0%         

89012022 
დაუმუშავებელი ნავთობის ტანკერები 150000ტ<დატვირთვის 

მოცულობის არა უმეტესი 300000ტ-ისა 9% A 0%         

89012023 
დაუმუშავებელი ნავთობის ტანკერები, დავირთვის 

მოცულობით 300000ტ-ზე მეტი 6% A 0%         

89012031 
გათხევადებული ნავთობის აირის გადამზიდი, მოცულობა არა 

უმეტესი 2000მ3 9% A 0%         

89012032 
გათხევადებული ნავთობის აირის გადამზიდი, მოცულობა  

2000მ3-ზე მეტი 6% A 0%         

89012041 
გათხევადებული ნავთობის აირის გადამზიდი, მოცულობა არა 

უმეტესი 2000მ3 9% A 0%         

89012042 
გათხევადებული ნავთობის აირის გადამზიდი, მოცულობა  

2000მ3-ზე მეტი 6% A 0%         

89012090 
დანარჩენი ტანკერები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 9% A 0%         

89013000 
რეფრიჟერატორული გემები სუბპოზიციაში ჩართულების 

გარდა 9% A 0%         

89019021 
სატვირთო გემები, სატვირთო მოცულობა არა უმეტესი 6000 

სტანდარტული კონტეინერისა 9% A 0%         

89019022 
სატვირთო გემები, სატვირთო მოცულობა 6000ზე მეტი 

სტანდარტული კონტეინერისა 6% A 0%         

89019031 
ავტომობილების გადამზიდი გემი, სატვირთო მოცულობა არა 

უმეტესი 20000ტ-ისა 9% A 0%         

89019032 ავტომობილების გადამზიდი გემი, სატვირთო მოცულობა 6% A 0%         



20000ტ-ზე მეტი 

89019041 
ავტომობილების გადამზიდი გემი, სატვირთო მოცულობა არა 

უმეტესი 150000ტ-ისა 9% A 0%         

89019042 
ავტომობილების გადამზიდი გემი,150000ტ<სატვირთო 

მოცულულობა არა უმეტესი 300000ტ-ისა 9% A 0%         

89019043 
ავტომობილების გადამზიდი გემი, სატვირთო მოცულობა 

300000ტ-ზე მეტი 9% A 0%         

89019050 მულტი-ფუნქციური სატვირთო გემები 9% A 0%         

89019080 დანარჩენი 9% A 0%         

89019090 დანარჩენი 8% A 0%         

89020010 თევზსაჭერი გემები; მოცურავე ბაზები, მოტორიანი 7% A 0%         

89020090 თევზსაჭერი გემები; მოცურავე ბაზები, მოტორის გარეშე 8% A 0%         

89031000 გასაბერი დასასვენებელი ნავი 10% A 0%         

89039100 აფრებიანი ნავი, დამხმარე ძრავით ან მის გარეშე 8% A 0%         

89039200 
– – ძრავიანი ნავები და კატარღები, დასაკიდ ძრავიანი ნავების 

გარდა 11% A 0%         

89039900 
ნიჩბიანი ნავები, კანოე, ნიცბები და დანარჩენი დასვენების 

ნავები (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 10% A 0%         

89040000 ბუქსირები და გემები-მიმწოლები 9% A 0%         

89051000 – მიწის ჭურვები 3% A 0%         

89052000 
– მოცურავე ან წყლის ქვეშ მომუშავე საბურღი ან 

საექსპლუატაციო პლატფორმები 6% A 0%         

89059010 მოცურავე გემბანი 8% A 0%         

89059090 
სანაოსნო ხომალდები დამხმარე ფუნქციებით (სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 3% A 0%         

89061000 – სამხედრო ხომალდები 5% A 0%         

89069010 
ხომალდები მოტორით, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი) 5% A 0%         

89069020 ხომალდები მოტორის გარეშე 8% A 0%         

89069030 არასრული ან დაუმთავრებელი გემიბი, მათ შორის ქვე გემები 8% A 0%         

89071000 

მოცურავე კონსტრუქციები დანარჩენი (მაგალითად, ტივები, 

მოცურავე ავზები, ნავმისადგომები, კესონები, ქერქეჭელები 

და ბაკენები) 8% A 0%         

89079000 
მოტივტივეები, შუქურები, მცურავი ავზები, კესნები, და 

დანარჩენი მცურავი კონსტრუქციები 8% A 0%         

89080000 
გემები და სხვა მოცურავე კონსტრუქციები, დასანგრევად 

განკუთვნილი 3% A 0%         

90011000 
ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და 

კაბელები 85.44 5% A 0%         

90012000 — ფურცლები და ფირფიტები პოლარიზებული მასალისაგან 8% C           

90013000 კონტაქტური ლინზები 10% A 0%         

90014010 მინის სათვალის ლინზები, მხედველობის კოექციისთვის 20% A 0%         

90014091 მზის სათვალის ლინზები, არა მხედველობის კოექციისთვის 20% A 0%         

90014099 
მინის სათვალის ლინზები, (სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი), არა მხედველობის კორექციისთვის 20% A 0%         

90015010 
მინის სათვალის ლინზების დანარჩენი ნაწილები, 

მხედველობის კორექციისთვის 20% A 0%         

90015091 
მზის სათვალის ლინზების დანარჩენი ნაწილები, არა 

მხედველობის კორექციისთვის 20% A 0%         

90015099 

მინის სათვალის ლინზების დანარჩენი ნაწილები, (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი), არა მხედველობის 

კორექციისთვის 20% A 0%         

90019010 
ფერების ფილტრი(ფოტოგრაფული ფილტრი რომელიც იცავს 

გარკვეული ფერებისგან) 8% A 0%         



90019090 

ლინზები, პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური 

ელემენტები, ნებისმიერი მასალისაგან, აუწყობელი, (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 8% A 0%         

90021110 
 ფოტო კამერის ობიექტივის ლინზები 9006.1010 დან 9006.3000 

მდე 8% A 0%         

90021120 
ობიექტივის ლინზები მცირე/ფოტოგამადიდებლებისათვის ან 

შემცირებით პროეცირების მოწყობილობისათვის 8% A 0%         

90021131 რექლექსური კამერის ერთი ციფრული ობიექტივის ლინზები 15% A 0%         

90021139 
ციფრული კამერის ლინზები(გამონაკლისია რექლექსური 

კამერის ერთი ციფრული ობიექტივის ლინზები) 15% A 0%         

90021190 

ფოტო კამერის ობიექტივის 

ლინზები/გამადიდებელი/შემამცირებელი/პროექტორი, (სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 15% A 0%         

90021910 კინოს კამერის ან პროექტორის ობიექტივის ლინზები  15% A 0%         

90021990 
ობიექტივის ლინზები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 15% A 0%         

90022010 ფოტო კამერის ფილტრები 15% A 0%         

90022090 ფილტრები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

90029010 
დანარჩენი ოპრიკური ელემენტები, აწყობილი, ფოტო 

კამერებისთვის 15% A 0%         

90029090 
დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები, აწყობილი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

90031100 

 ჩარჩოები და არმატურები სათვალეებისთვის, დამცავი 

სათვალეებისა ან ანალოგიური ოპტიკური 

ხელსაწყოებისათვის, და მათი ნაწილები 18% A 0%         

90031910 ჩარჩოები და არმატურები ლითონის მასალებისგან 10% A 0%         

90031920 ჩარჩოები და არმატურები ბუნებრივი მასალებისგან 10% A 0%         

90031990 

ჩარჩოები და არმატურები სათვალეებისთვის, დამცავი 

სათვალეებისა ან ანალოგიური ოპტიკური 

ხელსაწყოებისათვის, და მათი ნაწილები 10% A 0%         

90039000 სათვალის ჩარჩოს ნაწილები და არმატურები, და მათი მსგავსი 10% A 0%         

90041000 მზის სათვალეები 20% A 0%         

90049010 სათვალეების მხედველობის კორექციისთვის 16% A 0%         

90049090 
სათვალეები, დამსაცვი სათვალეები და მათი მსგავსი, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

90051000 ბინოკლები 15% A 0%         

90058010 ასტრონომიული ტელესკოპები და დანარჩენი ნაწილები 3% A 0%         

90058090 მონოკულარები და დანარჩენი ოპტიკური ტელესკოპები 12% A 0%         

90059010 9005.8010-ის ნაწილები და სააქსესუარე ინსტრუმენტები 2% A 0%         

90059090 
 9005.1000 ან 9005.8090-ის ტელესკოპების ნაწილები და 

აქსესუარები 8% A 0%         

90061010 

ელექტრონული ფერადი სკანერები, რომლებიც გამოიყენება 

მოსამზადებელი ბეჭდვის დისკისთვის ან ცილინდრების 

მოსამზადებლად 12% A 0%         

90061090 

ფოტოკამერები, გამოსაყენებელი საბეჭდი ფირფიტებისა ან 

ცილინდრების მოსამზადებლად, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

90063000 
კამერები, რომლებიც შექმნილია სპეციალური 

გამოყენებისთვის, წყლისქვეშ, საჰაერო კვლევის და ა.შ. 9% A 0%         

90064000 მყისიერი ბეჭდვითი კამერები 5% A 0%         

90065100 
ფილმის კამერები – – სარკისებრი, ფირისათვის სიგანით არა 

უმეტეს 35 მმ-ისა 25% A 0%         

90065210 
ისეთი სახის კამერები რომლებიც გამოიყენება დოკუმენტური 

მიკრო-ფილმების ჩასაწერად, ან მსგავის საქმიანობისთვის 9% A 0%         



90065290 
– – დანარჩენი, კოჭიანი ფირისათვის სიგანით არანაკლებ 35 

მმ-ისა 25% A 0%         

90065300  35 მმ-იანი დანარჩენი ფილმის კამერები 20% A 0%         

90065910 ლაზერული ფოტო ტიპოგრაფიული მოწყობილობები 9% A 0%         

90065990 
ფოტოკამერები, გარდა კინემოტოგრაფიული კამერებისა სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 25% A 0%         

90066100 
ფოტოაპარატი– – განმუხტვის (ელექტრონული) 

ფოტოაფეთქებები  18% A 0%         

90066910 იმპულსურინათება 18% A 0%         

90066990 დანარჩენი ფოტოაპარატის ფოტოაფეთქებების აპარატურები  18% A 0%         

90069110 
 9006.1010 დან 9006.3000მდე კამერის ნაწილები და 

აქსესუარები 8% A 0%         

90069120 მყისიერი დამბეჭდავი კამერის ნაწილები და აქსესუარები 5% A 0%         

90069191 
ფოტოკამერების ავტომატური ცენტრალური მონაცემების 

განყოფილება 10% A 0%         

90069192 ფოტო კამერის საკეტი განყოფილებები 10% A 0%         

90069199 
დანარჩენი ფოტოაპარატის ნაწილები და აქსესუარები სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

90069900 
ნაწილები და ქასესუარები ფოტო ამფეთქებლის აპარატურის 

და იმპულსური ნათებების 12% A 0%         

90071010 მაღალი სიჩქარის კამერები 14% A 0%         

90071090 დანარჩენი კამერები 14% A 0%         

90072010 ციფრული პროექტორები 14% A 0%         

90072090 დანარჩენი კინემატოგრაფიული პროექტორები 14% A 0%         

90079100 კინემატოგრაფიული კამერების ნაწილები და აქსესუარები 8% A 0%         

90079200 კინემატოგრაფიული კამერების ნაწილები და აქსესუარები 8% A 0%         

90085010 გამოსახულებების პროექტორები 14% A 0%         

90085020 

ფოტოგამადიდებლები და მოწყობილობები გამოსახულებების 

შემცირებით პროეცირებისათვის, შეუძლია თუ არა ასლების 

წარმოება 10% A 0%         

90085031 ორთოგრაფიული პროექტორები 18% A 0%         

90085039 დანარჩენი გამოსახულებითი პროექტორები 18% A 0%         

90085040 
ფოტოაპარატის გარდა კინოკამერების გამადიდებელი და 

შემამცირებელი 20% A 0%         

90089010 ფილმის წამკითხველის ნაწილები და აქსესუარები 8% A 0%         

90089020 
ფოტოს გამადიდებლის და შემამცირებელის ნაწილები და 

აქსესუარები 14% A 0%         

90089090 
 9008.1000, 9008.3000-ის პროექტორის ნაწილები და 

აქსესუარები 14% A 0%         

90101010 კინო ფილმების ავტომატური გავნითარების აპარატურები 14% A 0%         

90101020 
სპეციალურად გამოყენებული ფოტო ფირებისთვის 

ავტომატური განვითარების აპარატურები 8% A 0%         

90101091 
ავტომატური ფერადი ფირების განვითარება/გასამჟღავნებელი 

აპარატურა 25% A 0%         

90101099 
ავტომატური ფირის განვითარება/ გამჟღავნების აპარატურა 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

90105010 ნეგატოსკოპი 14% A 0%         

90105021 
აპარატურები კინემატოგრაფიის ლაბორატორიებისთვის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 14% A 0%         

90105022 
აპარატურები სპეციალური გამოყენების ფოტო ფირებისთვის, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 8% A 0%         

90105029 
აპარატურები ფოტოგრაფიის ლაბორატორიებისთვის, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 17% A 0%         

90106000 პროექტორის ეკრანები 14% A 0%         



90109010 
9010.1010-ის ან 9010.2091-ის აპარატურის ნაწილები და 

აქსესუარები 0% A 0%         

90109020 
 9010.1020-ის ან 9010.2092-ის აპარატურის ნაწილები და 

აქსესუარები 0% A 0%         

90109090 90.10-ის დანარჩენი აპარატურების ნაწილები და აქსესუარები 0% A 0%         

90111000 სტერეოსკოპული მიკროსკოპები 0% A 0%         

90112000 
ფოტოს/კინემატოგრაფიის ან მიკრო-პროექტორის 

მიკროსკოპები 0% A 0%         

90118000 
მიკროსკოპები, ოპტიკური, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

90119000 ოპტიკური მიკროსკოპების ნაწილები და აქსესუარები 0% A 0%         

90121000 
მიკროსკოპების გარდა ოპტიკური მიკროსკოპები და 

დიფრაქციის აპარატურები 0% A 0%         

90129000 
მიკროსკოპების გარდა ოპტიკური მიკროსკოპების ნაწილები 

და აქსესუარები 0% A 0%         

90131000 
ტელესკოპური სამიზნეები იარაღზე დასაყენებელი; 

პერისკოპები; ტელესკოპები და ა.შ. 8% A 0%         

90132000 ლაზერების , გარდა ლაზერული დიოდები 6% A 0%         

90138010 ხელის გამადიდებელი ლოუპის შუშები 12% A 0%         

90138020 ჭუჭრუტანა 12% A 0%         

90138030 თხევადი კრისტალის გამოსახულების პანელი 5% C           

90138090 

კრისტალის მოწყობილობები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი; ოპტიკური ხელსაწყოები/ინსტრუმენტები სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% C           

90139010 
 9013.1000-ის ან 9013.2000-ის ხელსაწყოების ნაწილები და 

აქსესუარები 6% A 0%         

90139020 
No.9013.8030-ის საქონლის სუბპოზიციის ნაწილები და 

აქსესუარები 8% A 0%         

90139090 
 90.13-ის დანარჩენი ხელსაწყოების/ინსტრუმენტების 

ნაწილები და აქსესუარები 8% C           

90141000 კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის 2% A 0%         

90142010 აუტო პილოტი 2% A 0%         

90142090 
– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები აერონავიგაციისა ან 

კოსმოსური ნავიგაციისათვის (კომპასების გარდა) 2% A 0%         

90148000 
სანავიგაციო ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 2% A 0%         

90149010 აუტო პილოტის ნაწილები/აქსესუარები 2% A 0%         

90149090 
 90.14-ის ინსტრუმენტ/ხელსაწყოების ნაწილები და 

აქსესუარები 2% A 0%         

90151000 მანძილსაზომები 9% A 0%         

90152000 თეოდოლიტები და ტახეომეტრები 9% A 0%         

90153000 ნიველირები 9% A 0%         

90154000 
ფოტოგრამეტრული გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული 

ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები 9% A 0%         

90158000 

 მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური 

ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

90159000  No 90.15-ის — ნაწილები და საკუთნოები 5% A 0%         

90160010 სასწორები მგძნობიარობებით 0.1 მილიგრამი ან მეტი 9% A 0%         

90160090  0.1 მგ-სადა  50 მგ-ს შორის სასწორები მგრძნობიარობებით 11% A 0%         

90171000 
მაგიდები და მანქანები სახაზავი ავტომატური ან 

არაავტომატური 8% A 0%         

90172000 
ინსტრუმენტები ხაზვის, მონიშვნისა ან მათემატიკური 

გათვლებისათვის, დანარჩენი 0% A 0%         



90173000 მიკრომეტრები, კარაკანები და შტანგენფარგლები 8% A 0%         

90178000 
– – საზომი ღეროები და რულეტები, დანაყოფებიანი 

სახაზავები 8% A 0%         

90179000  No 90.17-ის — ნაწილები და საკუთნოები 0% A 0%         

90181100 ელექტროკარდიოგრაფები 5% A 0%         

90181210 ულტრაბგერითი სკანირების აპარატურა 7% A 0%         

90181291 ქრომოსკოპული ულტრაბგერითი სკანირების აპარატურა 5% A 0%         

90181299 
დანარჩენი ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის აპარატურა, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

90181310 
სრული აღჭურვილობა მაგნიტურ-რეზონანსული 

ტომოგრაფიის აპარატურის 4% A 0%         

90181390 (MRI)მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფები 4% A 0%         

90181400 სცინტიგრაფიული აპარატურა 5% A 0%         

90181930 პაციენტის მონიტორინგის აპარატურა 4% A 0%         

90181941 აუდიომეტრი 4% A 0%         

90181949 დანარჩენი აუდიო-დიაგნოსტიკის აპარატურები 4% A 0%         

90181990 
ელექტრო დიაგნოსტიკის აპარატურები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 4% A 0%         

90182000 ულტრა-იისფერი ან ინფრა-წითელი სკანერის აპარატურები 4% A 0%         

90183100 შპრიცი, ნემსით და მის გარეშე 8% A 0%         

90183210 ცილინდრული ალუმინის ნემსი 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

90183220 ნემსების ნაკრები 4% A 0%         

90183900 
ნემსები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 

კათეტერები, კანულა და მათი მსგავსი 4% A 0%         

90184100  სტომატოლოგიური ხელსაწყოები და მოწყობილობები  4% A 0%         

90184910 სტომატოლოგის სკამები, სტომატოლოგიური აღჭურვილობა 4% A 0%         

90184990 
სტომატოლოგიური ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 4% A 0%         

90185000 
ოფთალმოლოგიური ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 4% A 0%         

90189010 სეტოსკოპები 4% A 0%         

90189020 სფიგმომანომეტრები 4% A 0%         

90189030 ენდოსკოპები 4% A 0%         

90189040 ხელოვნური ღვიძლის აპარატურები (დიალიზი) 4% A 0%         

90189050 დიათერმიის აპარატი /ელექტროქირურგიის აპარატი 4% A 0%         

90189060 სისხლის გადასხმის აპარატურა 4% A 0%         

90189070 საანესთეზიო აპარატი და ინსტრუმენტი 4% A 0%         

90189080 საშვილოსნოსშიდა ჩასახვის საწინააღმდეგო მოწყობილობა 4% A 0%         

90189090 
სემედიცინო/ვეტერინარული ინსტრუმენტები და 

ხელსაწყოები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 4% A 0%         

90191010 მასაჯის აპარატურა 15% A 0%         

90191090 
მექანო თერაპიის ხელსაწყოები; ფსიქო შესაძლებლობის 

ტესტის აპარატურა 4% A 0%         

90192000 
ჟანგბადის თერაპია და დანარჩენი თერაპიულ რესპირაციული 

აპარატურა 4% A 0%         

90200000 სასუნთქი ხელსაწყოები და აირწინაღები 8% A 0%         

90211000 ორთოპედიული ან მოტეხილობების ხელსაწყოწბი 4% A 0%         

90212100 ხელოვნური კბილი 4% A 0%         

90212900 
სტომატოლოგიური მოწყობილობები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 4% A 0%         

90213100 ხელოვნური სახსრები 4% A 0%         

90213900 
სხეული ხელოვნური ნაწილები,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 4% A 0%         



90214000 სმენის საშუალებები, ნაწილების და აქსესუარების გარდა 4% A 0%         

90215000 
გულის კუნთის სტიმულატორის ტემპის მიმცემი, ნაწილები 

და აქსესუარები 4% A 0%         

90219011 ინტრავასკულარული სტენტი 4% A 0%         

90219019 დანარჩენი (სტენტი) 4% A 0%         

90219090 
გამოყენებული ხელსაწყოები, ორგანიზმში გადანერგილი 

ნაწილები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 4% A 0%         

90221200 კომპიუტერული ტომოგრაფიის სკანერები(CT) 4% A 0%         

90221300 რენტგენის სკანერი სტომატოლოგიური გამოყენებისთვის 4% A 0%         

90221400 
რენტგენის აპარატი სამედიცინო, ქირურგიული ან 

ვეტერინარული მიზნებისათვის 4% A 0%         

90221910 
დაბალი დასხივების რენტგენის უსაფრთხოების შემოწმების 

ტექნიკა 4% A 0%         

90221920 სკანერი არა-დესტრუქციული ტესტირების ინსტრუმენტები 4% A 0%         

90221990 რენტგენის აპარატურა სხვა დანიშნულებისთვის 4% A 0%         

90222100 

ალფა/გამა/ბეტა რადიაციული აპარატი 

სამედიცინო/ქირურგიული/სტომატოლოგიური/ვეტერინარუ

ლი გამოყენებისთვის 4% A 0%         

90222910 სკანერი არა-დესტრუქციული ტესტირების ინსტრუმენტები 6% A 0%         

90222990 
ალფა/გამა/ბეტა რადიაციული აპარატი დანარჩენი 

გამოყენებისთვის 6% A 0%         

90223000 სკანერის მილები 2% A 0%         

90229010 სკანერის გამაძლიერებელი 6% A 0%         

90229090 
 90.22-ის აპარატურის ნაწილები და აქსესუარები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 6% A 0%         

90230010 
ინსტრუმენტები/აპარატურა/მოდელები სადემონსტრაციო 

დანიშნულებისთვის 7% A 0%         

90230090 
ინსტრუმენტები/აპარატურა/მოდელები სადემონსტრაციო 

დანიშნულებისთვის 7% A 0%         

90241010 ელექტრონული უნივერსალური ტესტირების მანქანა 7% A 0%         

90241020 სკლერომეტრი 7% A 0%         

90241090 მანქანები და მოწყობილობები ლითონების გამოსაცდელად 7% A 0%         

90248000 
მანქანები და მოწყობილობები დანარჩენი ნივთიერებების 

გამოსაცდელად 5% A 0%         

90249000  9024.1000-ის ან 9024.8000-ის ნაწილები და საკუთნოები 6% A 0%         

90251100 
თერმომეტრები და პირომეტრები სითხიანი, პირდაპირი 

ამოკითხვის 4% A 0%         

90251910 
დანარჩენი თერმომეტრები, პირომეტრები ტექნიკური 

გამოყენებისთვის 8% A 0%         

90251990 
თერმომეტრები და პირომეტრები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  8% A 0%         

90258000 

ჰიდრომეტრები, ბარომეტრები, ჰიგრომეტრები და 

ფსიქრომეტრები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 11% A 0%         

90259000  No 90.25-ის ნაწილები და საკუთრებანი 8% A 0%         

90261000 
სითხეების დონისა ან ხარჯვის საზომი ან საკონტროლო 

ინსტრუმენტები 0% A 0%         

90262010 წნევის/წნევის დიფერენციალის გადამცემი 0% A 0%         

90262090 წნევის საზომის ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები 0% A 0%         

90268010 
გაზის წნევის მიმოქცევის საზომი ინსტრუმენტები და 

ხელსაწყოები 0% A 0%         

90268090 

ინსტრუმენტები/აპარატურა რომელიც ამოწმებს მიმოქცევას/ 

სითხის შემოწმება, გაზის ცვალებადობა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         



90269000 90.26-ის ნაწილები და საკუთრებანი 0% A 0%         

90271000 გაზის ან ორთქლის ანალიზის აპარატურა 7% A 0%         

90272011 გაზის-ქრომატოგრაფიის ინსტრუმენტები 0% A 0%         

90272012 თხევადი-ქრომატოგრაფიის ინსტრუმენტები 0% A 0%         

90272019 დანარჩენი ქრომატოგრაფიის ინსტრუმენტები 0% A 0%         

90272020 ელექტროფორეზის ინსტრუმენტები 0% A 0%         

90273000 
სპექტრო/სპექტროფოტომეტრი და სპექტროგრაფის 

გამოყენების ოპტიკური გამოსხივება 0% A 0%         

90275000 

ინსტრუმენტები და აპარატურა ოპტიკური გამოსხივების 

გამოყენებისთვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

90278011 
 pH-მეტრები, rH-მეტრები და ელექტროგამტარიანობის საზომი 

დანარჩენი აპარატურა 0% A 0%         

90278012 
კომბინირებული ინსტრუმენტები ან მასიური 

სპექტროგრაფიის გამოყენებული აპარატურა 0% A 0%         

90278019 დანარჩენი 0% A 0%         

90278091 ექსპოზიციის საზომი 14% A 0%         

90278099 
დანარჩენი ინსტრუმენტები და აპარატურა ფიზიკური და 

ქიმიური ანალიზისთვის 0% A 0%         

90279000  90.27-ის ინსტრუმენტები და მათი საკუთრებანი 0% A 0%         

90281010 ქვანახშირის აირის მეტრი 10% A 0%         

90281090 
დანარჩენი ქვანახშირის აირის საზომი, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

90282010 წყლის საზომი 10% A 0%         

90282090 
დანარჩენი სითხის საზომი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

90283011 ერთჯერადი ინდუქციური ვატის საათობრივი საზომი 10% A 0%         

90283012 სამჯერადი ინდუქციური წატის საათობრივი საზომი 10% A 0%         

90283013 ერთჯერადი სტატიკური წატის საათობრივი საზომი 10% A 0%         

90283014 სამჯერადი სტატიკური წატის საათობრივი საზომი 10% A 0%         

90283019 დანარჩენი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

90283090 
ელექტროობის საზომი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 10% A 0%         

90289010  90.28-ის ნაწილები და მათი საკუთრებანი 8% A 0%         

90289090  90.28-ის ნაწილები და მათი საკუთრებანი 8% A 0%         

90291010 ბრუნთა რიცხვის მრიცხველები 15% A 0%         

90291020 ტახომეტრები და მილომეტრები 15% A 0%         

90291090 
პროდუქციის რაოდენობის მრიცხველები, პედომეტრები და 

მსგავსი 15% A 0%         

90292010 ტრანსპორტის სიჩქარის ინდიკატორები 10% A 0%         

90292090 
არა-სატრანსპორტო სიჩქარის ინდიკატორები, ტახომეტრები; 

სტრობოსკოპები 10% A 0%         

90299000 90.29-ის ნაწილები და მათი საკუთრებანი 6% A 0%         

90301000 
ინსტრუმენტები/საზომი აპარატურა/ მაიონებელი 

გამოსხივების გამოვლენა 5% A 0%         

90302010 
ელექტრო სხივური ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები 300 

მგჰზ-ზე არაუმეტეის გამოყენება 8% A 0%         

90302090 
ელექტრო სხივური ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% A 0%         

90303110 
მულტიმეტრი, ციფრული, მანძილის საზომი არაუმეტესი 5,5, 

არა ჩამწერი მოწყობილობა 15% A 0%         

90303190 
მულტიმეტრი, ციფრული, მანძილის საზომი არა უმცირესი 

5,5, არა ცჰამწერი მოწყობილობა 5% A 0%         

90303200 მულტიმეტრი ჩამწერი მოწყობილობით 8% A 0%         



90303310 
ციფრული ვოლტმეტრი, რომლის საზომი მანძილია 

არაუმეტესი51/2, ჩამწერი მოწყობილობის გარეშე 15% A 0%         

90303320 
წინააღმდეგობის საზომი ინსტრუმენტი, ჩამწერი 

მოწყობილობის გარეშე 14% A 0%         

90303390 
დანარჩენი ვოლტაჟის, მიმდინარე, საწინააღმდეგო ძალის 

საზომი აპარატურები, ჩამწერი მოწყობილობების გარეშე 9% A 0%         

90303900 
დანარჩენი ვოლტაჟის, მიმდინარე, საწინააღმდეგო ძალის 

საზომი აპარატურები, ჩამწერი მოწყობილობების მეშვეობიტ 8% A 0%         

90304010 
სიხშირეების საზომი, ციფრული, საზომი დიაპაზონი 

არაუმეტესი 12.4 გგჰრცი 0% A 0%         

90304090 

ინსტრუმენტები და აპარატურა სპეციალურად 

ტელეკომუნიკაციისთვის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

90308200 
ინსტრუმენტები/საზომი აპარატურა, ნახევარგამტარული 

ფირფიტის შემოწმება/ ხელსაწყოები 0% A 0%         

90308410 
ინდუქციურობის ან ტევადობის საზომი აპარატურა, ჩამწერი 

მოწყობილობით 10% A 0%         

90308490 
დანარჩენი ინსტრუმენტები და აპარატურა, რომელიც 

ამოწმებს ან ზომავს ელექტრო რაოდენობებს 8% A 0%         

90308910 
ელექტრო ინდუქციურობის/ტევადობის გაზომვის 

ინსტრუმენტი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 14% A 0%         

90308990 

ინსტრუმენტები და აპარატურა, რომელიც ამოწმებს ან ზომავს 

ელექტრო რაოდენობებს, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 8% B 6.4% 4.8% 3.2% 1.6% 0% 

90309000  90.30-ის ნაწილები და მათი სახეობანი 7% A 0%         

90311000  მოწყობილობა, რომელიც აბალანსებს მექანიკურ ნაწილებს 7% A 0%         

90312000 
საცდელი სტენდები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

90314100 

ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან მოწყობილობების 

შემოწმებისა ან ნახევრადგამტარიანი ხელსაწყოების 

წარმოებაში გამოსაყენებელი ფოტონიღბებისა ან 

ფოტოშაბლონების შემოწმებისათვის 0% A 0%         

90314910 პროფილების პროექტორები 10% A 0%         

90314920 რკინის კონსტრუქციის საზომი ინსტრუმენტი 0% A 0%         

90314990 
დანარჩენი-ოპტიკური საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები 

და მოწყობილობები 0% A 0%         

90318010 
 ოპტიკური ტელეკომუნიკაციის/ოპტიკურ ბოჭკოვანი 

გამართულობის სატესტო ინსტრუმენტი 5% A 0%         

90318020 მაკოორდინირებელი საზომი დანადგარი 5% A 0%         

90318031 ულტრაბგერითი სატესტო ინსტრუმენტი 5% A 0%         

90318032 
ინსპექციის ინსტრუმენტი მაგნიტური ნაწილაკების 

დასატესტად 5% A 0%         

90318033 
საინსპექციო ინსტრუმენტი ''ედდი'' მიმდინარე მდგომარეობის 

შესამოწმებლად 5% A 0%         

90318039 

დანარჩენი ინსტრუმენტები არაგამანადგურებელი 

ტესტებისთვის (გარდა ინსტრუმენტებისა რომელიც 

გამოიყენება დასხივებისთვის) 5% A 0%         

90318090 
საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და 

მანქანები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 5% B 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0% 

90319000 90.31-ის ნაწილები და მათი საკუთრებები 0% A 0%         

90321000 თერმოსტატი 7% A 0%         

90322000 მანოსტატი 7% A 0%         

90328100 
ჰიდრავლიკური / პნევმატური ავტომატური რეგულატორი / 

კონტროლის ინსტრუმენტი / ელექტრო 7% A 0%         



90328911 ბორტ მოწყობილობები ავტომატური მატარებლის დასაცავად 7% A 0%         

90328912 
ბორტ მოწყობილობები ავტომატური მატარებლის 

ფუნქციონირებისთვის 7% A 0%         

90328919 
დანარჩენი - ბორტ მოწყობილობები ავტომატური მატარებლის 

ცონტროლის სისტემა 7% A 0%         

90328990 

ავტომატური რეგულირების ან კონტროლის ინსტრუმენტები 

და აპარატურა, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 7% A 0%         

90329000 90.32-ის ნაწილები და მათი სახეობები 5% A 0%         

90330000  თავი 90-ის ნაწილები და მათი სახეობები 6% A 0%         

91011100 
ელექტრო მაჯის საათები მექანიკური ინდიკაციით, ძვირფასი 

ფოლადის კორპუსით 11% A 0%         

91011910 
ელექტრო მაჯის საათები ელექტროობით მოსაყვან 

მდგომარეობაში, ძვირფასი ფოლადის კორპუსით 16% A 0%         

91011990 
დანარჩენი - მაჯის ელექტრო საათები, ძვირფასი მეტალის 

კორპუსით 15% A 0%         

91012100 

მაჯის საათები, ავტომატური მომართვით, ძვირფასი 

ფოლადის კორპუსით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 11% A 0%         

91012900 
მაჯის საათები, ძვირფასი მეტალის კორპუსით,სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 15% A 0%         

91019100 
ელექტრო ჯიბის საათი და დანარჩენი საათები ძვირფასი 

მეტალის კორპუსით 15% A 0%         

91019900 
ჯიბის საათი და დანარჩენი საათები ძვირფასი მეტალის 

კორპუსით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

91021100 
მაჯის საათები ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში 

მხოლოდ მექანიკური ინდიკაციით 13% A 0%         

91021200 
მაჯის საათები ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში, 

მხოლოდ ოპტიკურ-ელექტრონული ინდიკაციით 23% A 0%         

91021900 
მაჯის საათები ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

91022100 
 მაჯის საათები  ავტომატური მომართვით სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  11% A 0%         

91022900 
მაჯის საათები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  15% A 0%         

91029100 
  ჯიბის და დანარჩენი  საათები, ელექტრობით მოსაყვანი 

მოქმედებაში,  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  15% A 0%         

91029900 
ჯიბის და დანარჩენი  საათები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% A 0%         

91031000 

საათები, ზედ ან თან სატარებლად არ განუკუთვნელი,  

ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში,  საათის მექანიზმებით 

ზედ 23% A 0%         

91039000 

საათები, ზედ ან თან სატარებლად არ განუკუთვნელი, გარდა 

9104 სასაქონლო პოზიციის საათებისა, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველო  20% A 0%         

91040000 

 საათები, დასაყენებელი ხელსაწყოების დაფებზე, და 

ანალოგიური საათები მიწისზედა სატრანსპორტო 

საშუალებების, საფრენი აპარატების, კოსმოსური აპარატებისა 

ან გემებისათვი 10% A 0%         

91051100 მაღვიძარები, ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში 23% A 0%         

91051900 მაღვიძარები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  20% A 0%         

91052100 კედლის საათები,  ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში 23% A 0%         

91052900 
კედლის საათები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  20% A 0%         



91059110 
ასტრონომიული ქრონომეტრი,  ლექტრობით მოსაყვანი 

მოქმედებაში 3% A 0%         

91059190 დანარჩენი  საათები, ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში 23% A 0%         

91059900 საათები  სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  16% A 0%         

91061000 დროის რეგისტრატორები, დროის ჩამწერი მოწყობილობები 16% A 0%         

91069000 
აპარატურა დღე-ღამის დროის რეგისტრაციისათვის  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  16% A 0%         

91070000 
დროის გადამრთველები ნებისმიერი სახის საათის 

მექანიზმებითა ან სინქრონული ძრავით 12% B 9.6% 7.2% 4.8% 2.4% 0% 

91081100 

საათის მექანიზმები, ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში,  

აწყობილი,  მხოლოდ მექანიკური ინდიკაციითა, ზედ ან თან 

სატარებლად განკუთვნილი  16% A 0%         

91081200 
 საათის მექანიზმები, ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში,  

აწყობილი,  მხოლოდ ოპტიკურ-ელექტრონული ინდიკაციით 16% A 0%         

91081900 
საათის მექანიზმები, ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში, 

აწყობილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩურთველი  16% A 0%         

91082000 

საათის მექანიზმები, დაკომპლექტებული და აწყობილი,  

ავტომატური მომართვით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  16% A 0%         

91089010 

საათის მექანიზმები, დაკომპლექტებული და აწყობილი,   

არაუმეტეს  33.8 მმ-ის ზომის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი, ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი   16% A 0%         

91089090 

საათის მექანიზმები, დაკომპლექტებული და აწყობილი,  სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  , ზედ ან თან 

სატარებლად განკუთვნილი  16% A 0%         

91091000 

მექანიზმები საათებისათვის, დაკომპლექტებული და 

აწყობილი, ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში, რომლებიც 

არ არიან განუკუთვნელი ზედ ან თან სატარებლად, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   16% A 0%         

91099000 

მექანიზმები საათებისათვის,  დაკომპლექტებული და 

აწყობილი,  რომლებიც არ არიან განუკუთვნელი ზედ ან თან 

სატარებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   16% A 0%         

91101100 

დაკომპლექტებული საათის მექანიზმები, აუწყობელი ან 

ნაწილობრივ აწყობილი, ზედ ან თან სატარებლად 

განკუთვნილი  16% A 0%         

91101200 
დაუკომპლექტებელი საათის მექანიზმები. აწყობილი, ზედ ან 

თან სატარებლად განკუთვნილი საათებისათვის 16% A 0%         

91101900 
საათის მექანიზმები, წინასწარ უხეშად აწყობილი , ზედ ან თან 

სატარებლად განკუთვნილი საათებისათვი 16% A 0%         

91109010 
დაკომპლექტებული საათის მექანიზმი, აუწყობელი ან 

ნაწილობრივ აწყობილი  16% A 0%         

91109090 
საათის მექანიზმები, წინასწარ უხეშად აწყობილი, აუწყობელი 

ან ნაწილობრივ აწყობილი  16% A 0%         

91111000 
 საათის კორპუსები, ძვირფასი ლითონისა ან ძვირფასი 

ლითონით მიტკეცილი ლითონისაგან 14% A 0%         

91112000  საათის  კორპუსები არაძვირფასი ლითონისაგან, 14% A 0%         

91118000 
საათის  კორპუსები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  14% A 0%         

91119000 საათის კორპუსების ნაწილები  14% A 0%         

91122000 
ლითონის საათის კორპუსები და  ანალოგიური კორპუსები 

მოცემული ჯგუფის სხვა ნაწარმისათვის 14% A 0%         

91129000 
საათის კორპუსები და  ანალოგიური კორპუსები მოცემული 

ჯგუფის სხვა ნაწარმისათვის 12% A 0%         

91131000 თასმები,   ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი 
20% A 0%         



საათებისათვის და მათი ნაწილები,  ძვირფასი ლითონისა ან 

ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი ლითონისაგან: 

91132000 

თასმები,  ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი 

საათებისათვის და მათი ნაწილები არაძვირფასი 

ლითონისაგან 14% A 0%         

91139000 
თასმები, ლენტები და ბრასლეტები     და მათი ნაწილები  ზედ 

ან თან სატარებლად განკუთვნილი საათებისათვის  14% A 0%         

91141000 

ზამბარები, ბეწვა ზამბარების ჩათვლით   ზედ ან თან 

სატარებლად განკუთვნილი  საათების  ან საათების  

რომლებიც არ არიან განუკუთვნელი ზედ ან თან 

სატარებლადან   14% A 0%         

91143000 

ციფერბლატები,   ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი  

საათების  ან საათების  რომლებიც არ არიან განუკუთვნელი 

ზედ ან თან სატარებლადან   14% A 0%         

91144000 

პლატინები და ხიდები,   ზედ ან თან სატარებლად 

განკუთვნილი  საათების  ან საათების  რომლებიც არ არიან 

განუკუთვნელი ზედ ან თან სატარებლადან    14% A 0%         

91149010 

 სამკაულები, ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი  

საათების  ან საათების  რომლებიც არ არიან განუკუთვნელი 

ზედ ან თან სატარებლადან   14% A 0%         

91149090 

აწილები, ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი  საათების  

ან საათების  რომლებიც არ არიან განუკუთვნელი ზედ ან თან 

სატარებლადან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  14% A 0%         

92011000  პიანინოები,   ავტომატურის ჩათვლით 18% A 0%         

92012000 როიალები, ავტომატურის ჩათვლით 18% A 0%         

92019000 

 კლავესინები და დანარჩენი კლავიშიანი სიმებიანი 

ინსტრუმენტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  18% A 0%         

92021000  ინსტრუმენტები მუსიკალური სიმებიანი, ხემიანი 18% A 0%         

92029000 ინსტრუმენტები მუსიკალური სიმებიანი დანარჩენ 18% A 0%         

92051000 მუსიკალური ინსტრუმენტები სასულე 18% A 0%         

92059010 
ორღანები,  ჰარმონიუმები და ანალოგიური კლავიშიანი 

ინსტრუმენტები მეტალის მილაკებით 20% A 0%         

92059020 აკორდეონები და ანალოგიური ინსტრუმენტები 21% A 0%         

92059030 ტუჩის გარმონები 21% A 0%         

92059090 
მუსიკალური ინსტრუმენტები სასულე, გარდა მექანიკური 

არღნებისა და „ბაზრობის ორღანების“ 18% A 0%         

92060000 მუსიკალური ინსტრუმენტები დასარტყამი 18% A 0%         

92071000 
კლავიშიანი ინსტრუმენტები, რომლებშიც ხმა იწარმოება ან 

ძლიერდება ელექტრობის საშუალებით, აკორდეონების გარდ 30% A 0%         

92079000 

მუსიკალური ინსტრუმენტები, რომლებშიც ხმა იწარმოება ან 

ძლიერდება ელექტრობის საშუალებით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 30% A 0%         

92081000 
მუსიკალური ზარდახშები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 22% A 0%         

92089000 

მუსიკალური ინსტრუმენტები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; სასულე სასიგნალო 

ინსტრუმენტები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 22% A 0%         

92093000 მუსიკალური ინსტრუმენტების სიმები 18% A 0%         

92099100 ფორტეპიანოს ნაწილები და საკუთნოები 18% A 0%         

92099200 
9202 სასაქონლო პოზიციის მუსიკალური ინსტრუმენტების 

ნაწილები და საკუთნოები 18% A 0%         



92099400 
9207 სასაქონლო პოზიციის მუსიკალური ინსტრუმენტების 

ნაწილები და საკუთნოები 18% A 0%         

92099910 
მეტრონომები, კამერტონები და საყვირები, ბგერის 

ფიქსირებული სიმაღლის მქონე 18% A 0%         

92099920  მუსიკალური ზარდახშების მექანიზმები 18% A 0%         

92099990 

მუსიკალური ინსტრუმენტების, მეტრონომების და 

ანალოგიური პროდუქციის ნაწილები და საკუთნოები, ამ 

თავში დაუსახელებელი 18% A 0%         

93011010 თვითმავალი არტილერიული იარაღი  13% A 0%         

93011090 
დანარჩენი არტილერიული იარაღი,  სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 13% A 0%         

93012000 
სარაკეტო გამშვები დანადგარები; ცეცხლსატყორცნები; 

გრანატსატყორცნები; ტორპედოიანი აპარატები 13% A 0%         

93019000 
იარაღი დანარჩენი, 9307 სასაქონლო პოზიციაში 

მითითებულის გარდა 13% A 0%         

93020000 
რევოლვერები და პისტოლეტები, 9303 ან 9304 სასაქონლო 

პოზიციაში ჩართულის გარდა 13% A 0%         

93031000 ცეცხლსასროლი იარაღი, ლულიდან დასატენი 13% A 0%         

93032000 
სპორტული, სანადირო ან მიზანში სასროლი გლუვლულიანი 

თოფები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 13% A 0%         

93033000 

სპორტული, სანადირო ან მიზანში სასროლი 

ხრახნილლულიანი თოფები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 13% A 0%         

93039000 

იარაღი ცეცხლსასროლი დანარჩენი და ანალოგიური 

მოწყობილობები, მოქმედი ფეთქებადი ნივთიერების მუხტის 

გამოყენების საშუალებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი  13% A 0%         

93040000 
იარაღი სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 9307 

სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა 13% A 0%         

93051000 რევოლვერებისა და პისტოლეტების ნაწილები და საკუთნოები 13% A 0%         

93052000 
9303 სასაქონლო პოზიციის გლუვლულიანი ან 

ხრახნილლულიანი თოფების ნაწილები და საკუთნოები 13% A 0%         

93059100 
9301 სასაქონლო პოზიციის სამხედრო-საბრძოლო 

იარაღისათვის ნაწილები და საკუთნოები 13% A 0%         

93059900 
9301 - 9304 პოზიციების ნაწილები და საკუთნოები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  13% A 0%         

93062100 გლუვლულიანი იარაღის ვაზნები 13% A 0%         

93062900 
პნევმატური იარაღის ტყვიები და გლუვლულიანი იარაღის 

ნაწილები;  13% A 0%         

93063080 

Cartidges for riveting or similar tools or for captivebolt humane killers 

and parts thereof ცენტრალური დარტყმის ვაზნები და 

ანალოგიური პროდუაცია ან გვერდითი დარტყმის ვაზნები და 

მათი ნაწილები 13% A 0%         

93063090 ვაზნები დანარჩენი და მათი ნაწილები 13% A 0%         

93069000 
დანარჩენი საბრძოლო მასალები და მათი ნაწილები;  

დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და მათი ნაწილები 13% A 0%         

93070010 

Swords,cutlasses,bayonets/sim arms & parts of military მახვილები, 

ხმლები, დაშნები,   ხიშტები და ანალოგიური იარაღი, მათი 

ნაწილები 13% A 0%         

93070090 

Swords,cutlasses,bayonets/sim arms & parts of military მახვილები, 

ხმლები, დაშნები,   ხიშტები და ანალოგიური იარაღი, მათი 

ნაწილები 13% A 0%         

94011000 
დასაჯდომი, საჰაერო ტრანსპორტის საშუალებებში 

გამოსაყენებელის ტიპისა 0% A 0%         



94012010 
დასაჯდომები, ძრავიან ტრანსპორტში გამოსაყენებელის 

ტიპისა, ტყავის ან ტყავისშემცველი ზედაპირით 10% A 0%         

94012090 
დანარჩენი დასაჯდომები, ძრავიან ტრანსპორტში 

გამოსაყენებელის ტიპისა 10% A 0%         

94013000 
მბრუნავი დასაჯდომი ავეჯი, სიმაღლის მარეგულირებელი 

სამარჯვებით გარდა 9402 პოზიციებისა 0% A 0%         

94014010 
დასაჯდომი ავეჯი საწოლად ტრანსფორმირებადი  სააგარაკო 

ან სამგზავროს გარდა, ტყავის ან ტყავისშემცველი ზედაპირით 0% A 0%         

94014090 
დანარჩენი დასაჯდომი ავეჯი საწოლად ტრანსფორმირებადი  

სააგარაკო ან სამგზავროს გარდა 0% A 0%         

94015100 დასაჯდომი ავეჯი ლერწმის, ბამბუკისა 0% A 0%         

94015900 დასაჯდომი ავეჯი ტირიფის და ანალოგიური მასალისა 0% A 0%         

94016110 

დასაჯდომი რბილი ავეჯი ხის კარკასით, ტყავის ან 

ტყავისშემცველი ზედაპირით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94016190 
დასაჯდომი რბილი ავეჯი ხის კარკასით, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94016900 
ხის სავარძელის ფარგლებში, სხვა ადგილას დაუსახლებელი 

ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94017110 
დასაჯდომი ავეჯი ლითონის კარკასით,გადაკრული ტყავით,  

(9402 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა) 0% A 0%         

94017190 
სხვა რკინის ფარგლებში აღჭურვილი დასაჯდომი ადგილები 

(9402 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა) 0% A 0%         

94017900 

სავარძლები მეტალის, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ცაურთველი (9402 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის 

გარდა) 0% A 0%         

94018010 
ქვის დასაჯდომი ადგილები  (9402 სასაქონლო პოზიციაში 

მითითებულის გარდა) 0% A 0%         

94018090 
დასაჯდომი სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი  

(9402 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა) 0% A 0%         

94019011 
დასაჯდომები, ძრავიან ტრანსპორტში გამოსაყენებელის 

ტიპისა 10% A 0%         

94019019 
ნაწილები ძრავიან ტრასპორტში გამოსაყენებელი, სხვა 

ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94019090 
დასაჯდომი ნაწილები  (9402 სასაქონლო პოზიციაში 

მითითებულის გარდა) 0% A 0%         

94021010 
საპარიკმახერო ან ანალოგიური სავარძლები და მათი 

ნაწილები 0% A 0%         

94021090 
სტომატოლოგიური ან ანალოგიური სავარძლები და მათი 

ნაწილები 0% A 0%         

94029000 

სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური და 

ვეტერინარული ავეჯი და ნაწილები, სხვა ადგილას 

დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94031000 
საოფისე ავეჯით, რკინის, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

94032000 რკინის ავეჯი, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94033000 
ხის საოფისე ავეჯი, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

94034000 
სამზარეულოს ტიპის ხის ავეჯი სხვა ადგილას 

დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94035010 საძინებელი ავეჯი ტერეკარპუსის ხის 0% A 0%         

94035091 საძინებელი ავეჯი დალაქავებული ხით 0% A 0%         

94035099 
ხის საძინებელი ავეჯი, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         



94036010 ტერეკარპუსის ხის სხვა ავეჯი 0% A 0%         

94036091 სხვა ავეჯი დალაქავებული ხით 0% A 0%         

94036099 ხის ავეჯი, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

94037000 
ავეჯი პლასმასის, სხვა ადგილას დაუსახლებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

94038100 ავეჯი ბამბუკის ან ლერწმის 0% A 0%         

94038910 ტირიფის ან მსგავსი ავეჯი 0% A 0%         

94038920 ქვის ავეჯი 0% A 0%         

94038990 სხვა მასალები ავეჯის 0% A 0%         

94039000 
ავეჯის ნაწილები , სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 0% A 0%         

94041000 ლეიბის ფუძეები 20% A 0%         

94042100 ლეიბები ფორიანი რეზინისაგან ან პლასტმასისაგან 20% A 0%         

94042900 
ლეიბები, ზამბარებიანი ლეიბები ან სხვა მასალებით 

გატენილი 20% A 0%         

94043010 საძილე ტომრები , ბუმბულისა ან ნაკრტენის 20% A 0%         

94043090 
საძილე ტომრები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთვლი 20% A 0%         

94049010 
ლოგინის/ავეჯის ნაწარმი დატენილი ბუმბულით ან 

ნაკერტნით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

94049020 
ლოგინის/ავეჯის ნაწარმი დატენილი ცხოველის ბეწვით, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

94049030 
ლოგინის/ავეჯის ნაწარმი დატენილი აბრეშუმის ნარჩენებით, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

94049040 
ლოგინის/ავეჯის ნაწარმი დატენილი ხელოვნური ბოჭკოთი, 

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

94049090 
ნაწარმი დატენილი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 20% A 0%         

94051000 
ჭაღები და სხვა ელექტრული მნათი მოწყობილობები, 

კიდული ან კედლის 10% A 0%         

94052000 
ტაბლოები და სინათლის ჩაშენებული წყაროს მქონე 

ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები 20% A 0%         

94053000 
ნაძვის ხეების მოსართავად გამოსაყენებელი ტიპის მნათი 

მოწყობილობების ნაკრებები 16% A 0%         

94054010 პროჟექტორები 18% A 0%         

94054020 ვიწრომიმართული სინათლის ლამპები 18% A 0%         

94054090 
ელექტრო ნათურები და განათების მოწყობილობები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 10% A 0%         

94055000 არაელექტრული ლამპები და მნათი მოწყობილობები 20% A 0%         

94056000 
უქმაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები სახელით ან 

დასახელებით, ან მისამართით და ანალოგიური ნაწარმი 20% A 0%         

94059100 ნათურები და განათების მოწყობილობები, მინის ნაწილები 20% A 0%         

94059200 
ნათურები და განათების მოწყობილობები, პლასმასის 

ნაწილები 20% A 0%         

94059900 
ნათურები და განათების მოწყობილობები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 20% A 0%         

94060000 სამშენებლო ასაწყობი კონსტრუქციები 10% A 0%         

95030010 სათამაშოები ბორბლებზე; ეტლები თოჯინებისათვის 0% A 0%         

95030021 
ცხოველების ან სხვა არსებების ადამიანის გარდა 

გამომსახველი სათამაშოები 0% A 0%         

95030029 დანარჩენი თოჯინები, ჩასაცმელით ან ჩასაცმელის გარეშე  0% A 0%         

95030031 ელექტრული მატარებლები, სათამაშოები 0% A 0%         

95030039 
დანარჩენი შემცირებული ზომის მოდელები კომპლექტებში, 

მოქმედი ან არამოქმედი  0% A 0%         



95030040 
საკონსტრუქტორო ნაკრებები და სხვა სათამაშოები 

კონსტრუირებისათვის 0% A 0%         

95030050 
საკონსტრუქტორო ნაკრებები და სხვა სათამაშოები 

კონსტრუირებისათვის 0% A 0%         

95030060 თავსატეხები 0% A 0%         

95030081 სათამაშოები ნაკრებებში ან კომპლექტებში 0% A 0%         

95030082 დანარჩენი სათამაშოები და მოდელები, ჩადგმული ძრავით 0% A 0%         

95030089 დანარჩენი სათამაშოები, დაუზუსტებელი 0% A 0%         

95030090 ნაწილები და საკუთნოები 0% A 0%         

95042000 ბილიარდის საგნები და საკუთნოები 0% A 0%         

95043010 ვიდეო თამაშები, ჟეტონების საშუალებით ან დისკზე 0% A 0%         

95043090 
დანარჩენი თამაშები, ჟეტონების საშუალებით ან დისკზე, 

გარდა ავტომატური ბოულინგის მოწყობილობისა 0% A 0%         

95044000 სათამაშო ბანქო 0% A 0%         

95045011 
ვიდეო თამაშები რომელიც გამოიყენება სატელევიზიო 

მიმღებთან ერთად 0% A 0%         

95045019 
ვიდეო თამაშები რომელიც გამოიყენება სატელევიზიო 

მიმღებთან ერთად 0% A 0%         

95045091 დანარჩენი ვიდეო თამაშების კონსოლები და მანქანები 0% A 0%         

95045099 დანარჩენი ვიდეო თამაშების კონსოლები და მანქანები 0% A 0%         

95049010 ვიდეო თამაშები, არა ჟეტონებზე ან დისკზე 0% A 0%         

95049021 ავტომატური ბოულინგის მოწყობილობა 0% A 0%         

95049022 ბოულინგის ბურთები 0% A 0%         

95049023 ბოულინგის ბურთები 0% A 0%         

95049029 
დანარჩენი ავტომატური ბოულინგის მოწყობილობები, სხვა 

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 0% A 0%         

95049030 
ჭადრაკი და სამაგიდო თამაშები, მათ შორის 

ჩინური/საერთაშორისო ჭადრაკი  0% A 0%         

95049040 მაჯონგი და მსგავსი სამაგიდო თამაშები 0% A 0%         

95049090 
ნაწარმი შესაჯიბრი თამაშებისთვის, სამაგიდო ან ოთახის 

თამაშობანი, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  0% A 0%         

95051000 საახალწლო და საშობაო დღესასწაულების საქონელი 0% A 0%         

95059000 
ნაწარმი კარნავალის ან სხვა ნაწარმი დღესასწაულებისა და 

გართობისათვის 0% A 0%         

95061100 თხილამურები 14% A 0%         

95061200 თხილამურის აღჭურვილობა (სამაგრები) 14% A 0%         

95061900 
ინვენტარი სათხილამურო სპორტისათვის, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი 14% A 0%         

95062100 ვინდსერფინგის დაფები 12% A 0%         

95062900 
წყლის თხილამურები, სერფინგის და ვინდსერფინგის 

დაფები, წყლის სპორტის ინვენტარი დანარჩენი 14% A 0%         

95063100 გოლფის ჩოგნები, კომპლექტები 14% A 0%         

95063200 გოლფის ბურთები 12% A 0%         

95063900 
მოწყობილობა გოლფისთვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 

ან ჩაურთველი 14% A 0%         

95064010 მაგიდის ჩოგბურთის ბურთები 12% A 0%         

95064090 
მაგიდის ჩოგბურთის აღჭურვილობა და ინვენტარი, გარდა 

ბურთებისა 14% A 0%         

95065100 ჩოგბურთის ჩოგნები სიმებით ან სიმების გარეშე 14% A 0%         

95065900 
ბადმინტონის ან ანალოგიური ჩოგნები სიმებით ან სიმების 

გარეშე 14% A 0%         

95066100 ჩოგბურთის ბურთები 12% A 0%         

95066210 კალათბურთის, ფეხბურთის და ფრენბურთის ბურთები  12% A 0%         



95066290 
 გასაბერი ბურთები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან 

ჩაურთველი 12% A 0%         

95066900 
ბურთები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი,  

გარდა გოლფისა და მაგიდის ჩოგბურთის ბურთებისა 12% A 0%         

95067010 
ყინულის ციგურები, საციგურაო მაღალყელიანი ფეხსაცმლის 

ჩათვლით მიმაგრებული ციგურებით  14% A 0%         

95067020 
გორგოლაჭიანი ციგურები, საციგურაო მაღალყელიანი 

ფეხსაცმლის ჩათვლით მიმაგრებული ციგურებით  14% A 0%         

95069111 სარბენი ბილიკი 12% A 0%         

95069119 
ინვენტარი და აღჭურვილობა ზოგადი ფიზკულტურის, 

ტანვარჯიშისა ან მძლეოსნობისათვის 12% A 0%         

95069120 სკეიტბორდები 12% A 0%         

95069190 
ინვენტარი და აღჭურვილობა ზოგადი ფიზკულტურის, 

ტანვარჯიშისა ან მძლეოსნობისათვის 12% A 0%         

95069900 

ინვენტარი და აღჭურვილობა ზოგადი ფიზკულტურის, 

ტანვარჯიშისა ან მძლეოსნობისათვის, საცურაო და საბავშვო 

აუზები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 12% A 0%         

95071000 სათევზაო ანკესები 21% A 0%         

95072000 სათევზაო ნემსკავები, თასმებით ან თასმების გარეშე 21% A 0%         

95073000 თევზის საჭერი კოჭები ძუით 21% A 0%         

95079000 

სათევზაო ანკესები, ნემსკავები და სათევზაო აღჭურვილობა 

ძუის გამოყენებით; სათევზაო ჩოგანბადეები, ჩოგანბადეები 

პეპლებისათვის და ანალოგიური ბადეები; ფრინველის 

მულაჟების სახის სატყუარები, სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 21% A 0%         

95081000 მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები 15% A 0%         

95089000 კარუსელები, საქანელები, ტირები და სხვა ატრაქციონები 15% A 0%         

96011000 დამუშავებული სპილოს ძვალი და მისი ნაწარმი 20% A 0%         

96019000 
ცხოველური წარმოშობის სხვა მასალები და ამ მასალების 

ნაწარმი (გარდა სპილოს ძვლისა) 20% A 0%         

96020010 ფარმაცევტული კაფსულები 11% A 0%         

96020090 
დამუშავებული მასალები მცენარეული ან მინერალური 

წარმოშობის, ამოჭრისათვის გამოსაყენებელი და მათი ნაწარმი 25% A 0%         

96031000 
ცოცხები და ჯაგრისები, ტოტებისაგან ან ერთად შეკრული 

სხვა მცენარეული მასალებისაგან შედგენილი 25% A 0%         

96032100 
ცოცხები და ჯაგრისები, ტოტებისაგან ან ერთად შეკრული 

სხვა მცენარეული მასალებისაგან შედგენილი 25% A 0%         

96032900 
საპარსი ფუნჯები, თმის ჯაგრისები, ფრჩხილების ჯაგრისები, 

წამწამების ფუნჯები, და სხვა ჯაგრისები 15% A 0%         

96033010 სამხატვრო ფუნჯები 25% A 0%         

96033020 საწერი ფუნჯები  20% A 0%         

96033090 კოსმეტიკური ფუნჯები 25% A 0%         

96034011 
საღებავების ან მსგავსი ფუნჯები ღორის/ტახის/გარეული 

ღორების  20% A 0%         

96034019 
საღებიავი ან მსგავსი ფუნჯები სხვა ადგილას 

დაუსახელებელი 23% A 0%         

96034020 სამღებრო ბალიშები და ლილვაკები ღებვისათვის 23% A 0%         

96035011 
ჯაგრისები, რომლებიც წარმოადგენენ მექანიზმების ან 

ხელსაწყოებისა ნაწილებს 14% A 0%         

96035019 
ჯაგრისები, რომლებიც წარმოადგენენ სატრანსპორტო 

საშუალებების ნაწილებს 14% A 0%         

96035091 
ჯაგრისები, რომლებიც წარმოადგენენ მექანიზმების ან 

ხელსაწყოებისა ნაწილებს სხვა ადგილას დაუსახელებელი 14% A 0%         

96035099 ჯაგრისები, რომლებიც წარმოადგენენ სატრანსპორტო 14% A 0%         



საშუალებების ნაწილებს სხვა ადგუკას დაყსახეკებეკუ 

96039010 ბუმბულის ჯაგრისები 21% A 0%         

96039090 
იატაკის დასასუფთავებელი ხელის მექანიკური ჯაგრისები 

ძრავების გარეშე 15% A 0%         

96040000 ხელის საცრები და ცხრილები  21% A 0%         

96050000 
სამგზავრო ნაკრებები, გამოსაყენებელი პირადი ჰიგიენის, 

კერვის, ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის წმენდისათვის  15% A 0%         

96061000 
ღილები, კნოპები, საკინძები, ღილების ფორმები და ამ 

ნაწარმის დანარჩენი ნაწილები 21% A 0%         

96062100 პლასტმასის, ტექსტილის დანაფარის გარეშე 21% A 0%         

96062200 არაძვირფასი ლითონისაგან ტექსტილის დანაფარის გარეშე 15% A 0%         

96062900 ღილები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 15% A 0%         

96063000 
ღილების ფორმები და ღილების დანარჩენი ნაწილები; 

ნამზადები ღილებისათვის 15% A 0%         

96071100 ,,ელვა’’ შესაკრავები კბილანებით არაძვირფასი ლითონისაგან 21% A 0%         

96071900 ,,ელვა’’ შესაკრავები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 21% A 0%         

96072000 ,,ელვა’’ შესაკრავები და მათი ნაწილები 21% A 0%         

96081000 ბურთულიანი კალმისტრები 15% A 0%         

96082000 
კალმისტრები და მარკერები ფეტრისა ან სხვა ფორიანი 

მასალების ბუნიკით 21% A 0%         

96083010 ინდური მელნის სახატავი კალმები 21% A 0%         

96083020 მელნის ავტოკალმები 21% A 0%         

96083090 
სტილოგრაფები და კალმისტრები დანარჩენი, სხვაადგილას 

დაუსახელებელი 21% A 0%         

96084000 ფანქრები გამომგდები ან სრიალა ღეროთი 21% A 0%         

96085000 
ნაკრებები შემდგარი ორი ან მეტი ზემომოყვანილ 

სუბპოზიციებში მითითებული ნაკეთობისაგან  21% A 0%         

96086000 
ბურთულიანი კალმისტრების ღეროები, შემდგარი 

ბურთულიანი ბუნიკისაგან და მელნიანი ბალონისაგან 21% A 0%         

96089100 კალმისტრის კალმები და კალმების საცმები 12% A 0%         

96089910 
კალმისტრები, მარკერები  და სხვა, მანქანებში და 

ინსტუმენტებში გამოსაყენებლად 18% A 0%         

96089920 

პირგადასაღები კალმები ფანქრები გამომგდები და სრიალა 

ღეროთი; კალმების საჭერები, ფანქრების საჭერები და 

ანალოგიური საჭერები 21% A 0%         

96089990 ნაწილები და სხვა ნაკეთობები 96.08 პოზიციის 21% A 0%         

96091010 ფანქრები 21% A 0%         

96091020 ფერადი ფანქრები 21% A 0%         

96092000 ფანქრის გრიფელები, შავი ან ფერადი 21% A 0%         

96099000 
პასტელები, ნახშირის ფანქრები, საწერი ან სახატავი ცარცები 

და თერძის ცარცები 15% A 0%         

96100000 
საწერი ან სახატავი გრიფელის დაფები, ჩარჩოებში ან 

ჩარჩოების გარეშე 15% A 0%         

96110000 
შტემპელები დათარიღების, დაბეჭდვისათვის ან 

ნუმერატორები და ანალოგიური სამარჯვები  21% A 0%         

96121000 
ლენტები საწერი მანქანებისათვის, განკუთვნილი ანაბეჭდების 

მისაღებად 11% A 0%         

96122000 ალიშები შტემპელის მელნით გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი 25% A 0%         

96131000 
ჯიბის აირის სანთებელები, რომლებიც არ ექვემდებარება 

განმეორებით გაწყობას 25% A 0%         

96132000 
ჯიბის აირის სანთებელები, რომლებიც ექვემდებარება 

განმეორებით გაწყობას 25% A 0%         

96138000 სანთებლები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი 25% A 0%         

96139000 მათი ნაწილები, გარდა კაჟბადისა და პატრუქებისა 25% A 0%         



96140010 ჩიბუხები (თასისებრი ნაწილების ჩათვლით) 25% A 0%         

96140090 
მუნდშტუკები სიგარებისა ან სიგარეტებისათვის და მათი 

ნაწილები 25% A 0%         

96151100 
სავარცხლები და თმის ანალოგიური საგნები, ებონიტის ან 

პლასტმასის  18% A 0%         

96151900 
სავარცხლები და თმის ანალოგიური საგნები, სხვა 

მასალებისგან 18% A 0%         

96159000 
თმის ჩხირები, თმის დასახვევი მომჭერები, ბიგუდები და 

ანალოგიური საგნები სხვა ადგილას დაუსახელებელი 18% A 0%         

96161000 

არომატული ნივთიერების გამაფრქვევლები და ანალოგიური 

გამაფრქვევლები ჰიგიენური მიზნებისათვის, მათი საცმები და 

თავაკები 18% A 0%         

96162000 
კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებების დასატანი 

ბუმბულები და ბალიშები 18% A 0%         

96170011 თერმოსები და სხვა ვაკუუმიანი ჭურჭელი მინის კოლბებით 24% A 0%         

96170019 თერმოსები და სხვა ვაკუუმიანი ჭურჭელი აწყობილი სახით 24% A 0%         

96170090 
ვალუმური ჭურჭელი დანარჩენი და ნაწილები, მინის 

კოლბების გამოკლებით 18% A 0%         

96180000 

მანეკენები თერძებისათვის და მანეკენები დანარჩენი; 

მანეკენი-ავტომატები და მოძრავი ნივთები ვიტრინების 

გასაფორმებლად 21% A 0%         

96190010 ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები 8% A 0%         

96190020 სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები და ტამპონები 10% A 0%         

96190090 

სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები და ტამპონები, ბავშვის 

სახვევები და ამოსაფენები და ანალოგიური ნაწარმი, 

ნებისმიერი მასალისაგან. 14% A 0%         

97011011 
სურათები, ნახატები და პასტელები, მთლიანად ხელით 

შესრულებული დედნები 12% A 0%         

97011019 
სურათები, ნახატები და პასტელები, მთლიანად ხელით 

შესრულებული დედნები 12% A 0%         

97011020 
ასლები სურათები, ნახატები და პასტელები, მთლიანად 

ხელით შესრულებული 14% A 0%         

97019000 კოლაჟები და ანალოგიური დეკორატიული გამოსახულებები 14% A 0%         

97020000 გრავიურების, ესტამპების და ლითოგრაფიების დედნები 12% A 0%         

97030000 
ქანდაკებების და სტატუეტების დედნები ნებისმიერი 

მასალისაგან 12% A 0%         

97040010 საფოსტო მარკები მათ შორის პირველი დღის განაღდების 8% A 0%         

97040090 
განაღდებული საფოსტო ანაზღაურების ნიშნები მათ შორის 

პირველი დღის განაღდების 14% B 11.2% 8.4% 5.6% 2.8% 0% 

97050000 

კოლექციები და საკოლექციო ნივთები ზოოლოგიაში, 

ბოტანიკაში, მინერალოგიაში, ანატომიაში, ისტორიაში, 

არქეოლოგიაში, პალეონტოლოგიაში, ეთნოგრაფიაში ან 

ნუნიზმატიკაში  0% A 0%         

97060000 100 წელზე მეტი ხნის ანტიკვარიატი 0% A 0%         

 


