
დანართი II-B 

ბაზარზე შესვლის ფასს1 დაქვემდებარებული პროდუქტები,  

რომელთა იმპორტის გადასახადის ადვალორული კომპონენტი გაუქმებულია (ევროკავშირი) 

CN კოდი 2012 პროდუქციის აღწერა 
0702 00 00 პომიდორი, ახალი ან გაცივებული 
0707 00 05 კიტრი, ახალი ან გაცივებული 
0709 91 00 არტიშოკი, ახალი ან გაცივებული 
0709 93 10 ყაბაყი, ახალი ან გაცივებული 
0805 10 20 ფორთოხალი ტკბილი, ახალი 
0805 20 10 კლემენტინები 
0805 20 30 მონრეალი და სატსუმა 
0805 20 50 მანდარინები და ვილკინგები 
0805 20 70  მანდარინები 
0805 20 90 ტანჟელოები, ortaniques და malaquinas ციტრუსის ჰიბრიდები 

(გარდა კლემენტიების, მონრეალების, სატსუმების, მანდარინის, 
ვიკლინგებისა და ტანჟენიტებისა) 

0805 50 10 ლიმონი (Citrus limon, Citrus limonum) 
0806 10 10 სუფრის ჯიშების ყურძენი, ახალი 
0808 10 80 ვაშლი, ახალი (გარდა სიდრის გადასამუშავებლად ვარგისი 

ვაშლის ჯიშისა, დიდი პარტიებით, 16 სექტემბრიდან 15 
დეკემბრამდე) 

1 იხილეთ 2012 წლის 9 ოქტომბრის კომისიის განმახორციელებელი (EU) 927/2012  რეგულაციის 
დანართი 1, რომელსაც ცვლილება შეაქვს საბჭოს (EEC) No 2658/87 რეგულაციის    I დანართში და 
ეხება ტარიფებს და სტატისტიკურ ნომენკლატურას და ერთიან საბაჟო ტარიფს.  
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CN კოდი 2012 პროდუქციის აღწერა 
0808 30 90 მსხალი, ახალი Pears, fresh (გარდა სიდრის გადასამუშავებლად 

ვარგისი მსხლის ჯიშისა, დიდი პარტიებით,  1 აგვისტოდან 31 
დეკემბრამდე) 

0809 10 00 გარგარი, ახალი 
0809 21 00 მჟავე ალუბალი (Prunus cerasus), ახალი 
0809 29 00 ბალი (ალუბლის გარდა), ახალი 
0809 30 10 ნექტარინები, ახალი 
0809 30 90 ატამი (ნექტარინების გარდა), ახალი 
0809 40 05 ქლიავი, ახალი 
2009 61 10 ყურძნის წვენი (ყურძნის ტკბილის ჩათვლით), დაუდუღებელი, 

ბრიქსის  გრადუსით არაუმეტეს 30-სა 20°C-ზე,  100 კგ-ზე 18 
ევროზე მეტი ღირებულებით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე (გარდა სპირტის 
შემცველობით) 

2009 69 19 ყურძნის წვენი (ყურძნის ტკბილის ჩათვლით), დაუდუღებელი, 
ბრიქსის  გრადუსით 67-ზე მეტი 20°C-ზე,  100 კგ-ზე 22 ევროზე 
მეტი ღირებულებით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე (გარდა სპირტის 
შემცველობით) 

2009 69 51 ყურძნის წვენი (ყურძნის ტკბილის ჩათვლით), დაუდუღებელი, 
ბრიქსის  გრადუსით 30-ზე მეტი 20°C-ზე,  100 კგ-ზე 18 ევროზე 
მეტი ღირებულებით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე (გარდა სპირტის 
შემცველობით) 

2009 69 59 ყურძნის წვენი (ყურძნის ტკბილის ჩათვლით), დაუდუღებელი, 
ბრიქსის გრადუსით 30-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 67-სა 
20°C-ზე,  100 კგ-ზე 18 ევროზე მეტი ღირებულებით, შაქრისა ან 
სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე 
(გარდა კონცენტრირებულისა და სპირტის შემცველობით) 
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CN კოდი 2012 პროდუქციის აღწერა 
2204 30 92 ყურძნის ტკბილი, დაუდუღებელი, კონცენტრირებული 22-ე 

თავის მე-7 დამატებითი შენიშვნის შესაბამისად, სიმკვრივით 1,33 
გ/სმ3 ან ნაკლები 200 C ტემპერატურაზე და სპირტის ფაქტობრივი 
კონცენტრაციით  < =  1მოც.%-ისა, მაგრამ > 0,5% -ზე, (გარდა 
ყურძნის ტკბილისა, რომლის დუღილი შეჩერებულ იქნა 
დუღილის პროცესში სპირტის დამატებით) 

2204 30 94 ყურძნის ტკბილი, დაუდუღებელი, არაკონცენტრირებული, 
სიმკვრივით 1,33 გ/სმ3 ან ნაკლები 200 C ტემპერატურაზე და 
სპირტის ფაქტობრივი კონცენტრაციით            < =  1%-ისა, მაგრამ 
>   0,5მოც.%-ზე  (გარდა ყურძნის ტკბილისა, რომლის დუღილი 
შეჩერებულ იქნა დუღილის პროცესში სპირტის დამატებით) 

2204 30 96 ყურძნის ტკბილი, დაუდუღებელი, კონცენტრირებული 22-ე 
თავის მე-7 დამატებითი შენიშვნის შესაბამისად, სიმკვრივით 1,33 
გ/სმ3-ზე მეტი 200 C ტემპერატურაზე და სპირტის ფაქტობრივი 
კონცენტრაციით < =   1მოც.%-ისა და  > 0,5%-ზე  (გარდა ყურძნის 
ტკბილისა, რომლის დუღილი შეჩერებულ იქნა დუღილის 
პროცესში სპირტის დამატებით) 

2204 30 98 ყურძნის ტკბილი, დაუდუღებელი, არაკონცენტრირებული, 
სიმკვრივით 1,33 გ/სმ3-ზე მეტი 200 C ტემპერატურაზე და 
სპირტის ფაქტობრივი კონცენტრაციით   <=   1მოც.%-ისა,   
მაგრამ  > 0,5მოც.%-ზე ნაკლები  (გარდა ყურძნის ტკბილისა, 
რომლის დუღილი შეჩერებულ იქნა დუღილის პროცესში 
სპირტის დამატებით) 

 
 

________________ 
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