
დანართი II-C   

გაყალბების საწინააღმდეგო მექანიზმს დაქვემდებარებული პროდუქტები (ევროკავშირი) 

პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 
1 
საქონლის, 
ღორის და 
ცხვრის ხორცი 

0201 10 
00 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაუფეშხოებელი 
ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, ახალი ან 
გაცივებული 

4 400 ტონა 

0201 20 
20 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
,,კომპენსირებული” ნაოთხალები, 
ძვლებგამოუცლელი, ახალი ან გაცივებული 

0201 20 
30 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა 
ნაოთხალები, ძვლებგამოუცლელი, ახალი ან 
გაცივებული 

0201 20 
50 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის  
დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა 
ნაოთხალები, ძვლებგამოუცლელი, ახალი ან 
გაცივებული 

0201 20 
90 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გადანაჭრები, 
ძვლებგამოუცლელი,  ახალი ან გაცივებული 
(გარდა: დაუფეშხოებელი ნაკლავისა და 
დაფეშხოებული ნაკლავისა, ,,კომპენსირებული” 
ნაოთხალებისა, წინა ნაოთხალებისა და უკანა 
ნაოთხალებისა) 

0201 30 
00 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი, 
ძვლებგამოცლილი,  ახალი ან გაცივებული 

0202 10 
00 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაუფეშხოებელი 
ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, გაყინული 

0202 20 
10 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
,,კომპენსირებული” ნაოთხალები, 
ძვლებგამოუცლელი, გაყინული 

0202 20 
30 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა 
ნაოთხალები, ძვლებგამოუცლელი, გაყინული  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0202 20 
50 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა 
ნაოთხალები, ძვლებგამოუცლელი, გაყინული 

0202 20 
90 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გადანაჭრები, 
ძვლებგამოუცლელი,  გაყინული (გარდა 
დაუფეშხოებელი ნაკლავისა და დაფეშხოებული 
ნაკლავისა, ,,კომპენსირებული” ნაოთხალებისა, 
წინა ნაოთხალებისა და უკანა ნაოთხალებისა) 

0202 30 
10 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გაყინული, 
ძვლებგამოცლილი წინა ნაოთხალები, მთლიანი ან 
დაჭრილი მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, ამასთან 
თითოეული ნაოთხალი წარმოდგენილია ერთ 
ბლოკად; ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები 
წარმოდგენილია ორ ბლოკად, რომელთაგან ერთი 
შეიცავს წინა ნაოთხალს, მთლიანს ან დაჭრილს 
მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, მეორე – უკანა ნაოთხალს, 
სუკის გამოკლებით, ერთ ნაჭრად 

0202 30 
50 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ბეჭი და ბეჭის 
ნაწილი სხივის ძვლით და მკერდი, 
ძვლებგამოცლილი, გაყინული 

0202 30 
90 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გაყინული, 
ძვლებგამოცლილი ხორცი (გარდა: წინა 
ნაოთხალებისა, მთლიანი ან დაჭრილი მაქსიმუმ 
ხუთ ნაჭრად, ამასთან თითოეული ნაოთხალი 
წარმოდგენილია ერთ ბლოკად; 
,,კომპენსირებული” ნაოთხალებისა, რომელიც 
წარმოდგენილია ორ ბლოკად, რომელთაგან ერთი 
შეიცავს წინა ნაოთხალს, მთლიანს ან დაჭრილს 
მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, მეორე – უკანა ნაოთხალს, 
სუკის გამოკლებით, ერთ ნაჭრად; ბეჭისა და ბეჭის 
ნაწილისა სხივის ძვლით და მკერდის 
გადანაჭრებისა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0203 11 
10 

შინაური ღორის, დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 
დაფეშხოებული ნაკლავი, ახალი ან გაცივებული 

0203 12 
11 

შინაური ღორის ბარკლები და მათი გადანაჭრები, 
ახალი ან გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი 

0203 12 
19 

შინაური ღორის ბეჭები და მათი გადანაჭრები, 
ახალი ან გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი 

0203 19 
11 

შინაური ღორის წინა კიდეები და მათი 
გადანაჭრები, ახალი ან გაცივებული 

0203 19 
13 

შინაური ღორის ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი 
გადანაჭრები, ახალი ან გაცივებული 

0203 19 
15 

შინაური ღორის მკერდი შუაშრითა და მისი 
გადანაჭრები, ახალი ან გაცივებული 

0203 19 
55 

შინაური ღორის ხორცი, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოცლილი (მკერდის შუაშრითა და მისი 
გადანაჭრების   გარდა) 

0203 19 
59 

შინაური ღორის ხორცი, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი (გარდა დაუფეშხოებელი 
ნაკლავისა და დაფეშხოებული ნაკლავის, 
ბარკლების, ბეჭების და მათი გადანაჭრების, წინა 
კიდეებისა, ზემო მკერდისა და მკერდი შუაშრითა 
და მათი გადანაჭრებისა) 

0203 21 
10 

შინაური ღორის, დაუფეშხოებელი ნაკლავი და 
დაფეშხოებული ნაკლავი, გაყინული 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0203 22 
11 

შინაური ღორის ბარკლები და მათი გადანაჭრები, 
გაყინული, ძვლებგამოუცლელი 

0203 22 
19 

შინაური ღორის ბეჭები და მათი გადანაჭრები, 
გაყინული, ძვლებგამოუცლელი 

0203 29 
11 

შინაური ღორის წინა კიდეები და მათი 
გადანაჭრები, გაყინული 

0203 29 
13 

შინაური ღორის ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი 
გადანაჭრები, გაყინული, ძვლებგამოუცლელი 

0203 29 
15 

შინაური ღორის მკერდი შუაშრითა და მისი 
გადანაჭრები, გაყინული 

0203 29 
55 

შინაური ღორის ხორცი, გაყინული, 
ძვლებგამოცლილი (bellies და მისი გადანაჭრების 
გარდა) 

0203 29 
59 

შინაური ღორის ხორცი, გაყინული, 
ძვლებგამოუცლელი (გარდა წინა კიდეებისა, ზემო 
მკერდისა და მკერდი შუაშრითა და მათი 
გადანაჭრებისა) 

0204 22 
50 

ცხვრის ფეხები, ახალი ან გაცივებული 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0204 22 
90 

ცხვრის  ხორცი, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი (გარდა მოკლე დაჭრის უკანა 
ნაოთხალები, მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით) 

0204 23 
00 

ძვლებგამოცლილი ცხვრის ფეხები, ახალი ან 
გაცივებული 

0204 42 
30 

ცხვრის გაყინული ზურგის ნაწილის ხერხემლის 
კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები 

0204 42 
50 

ცხვრის ფეხები, გაყინული 

0204 42 
90 

ბატკნების  ხორცი, ახალი ან გაცივებული, 
ძვალგამოუცლელი (გარდა დაუფეშხოებელი 
ნაკლავისა და დაფეშხოებული ნაკლავის,  უკანა 
ნაოთხალები, მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით) 

0204 43 
10 

ბატკნის გაყინული ხორცი, ძვლებგამოცლილი 

0204 43 
90 

ცხვრის გაყინული ხორცი, ძვლებგამოცლილი 
(გარდა. ბატკნისა) 

2 
ფრინველის 
ხორცი 

0207 11 
30 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ხორცი, 
აუქნელი, ახალი ან გაცივებული, გაპუტული და 
გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, 
მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და 
კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 
%-იანი წიწილები” 

550 ტონა 

0207 11 
90 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ხორცი, 
აუქნელი, ახალი ან გაცივებული, გაპუტული და 
გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, 
კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის 
გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი 
წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა 
სახით აქნილი (გარდა ,,83 %-იანი წიწილებისა” და 
,,70 %-იანი წიწილებისა”) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 12 
10 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ხორცი, 
აუქნელი, გაყინული, თავისა და ფეხის ტერფების 
გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და 
კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 
%-იანი წიწილები” 

0207 12 
90 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ხორცი, 
აუქნელი, გაყინული, გაპუტული და 
გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, 
კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის 
გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი 
წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა 
სახით აქნილი (გარდა,,70 %-იანი წიწილებისა”) 

0207 13 
10 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
ნაწილები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოცლილი 

0207 13 
20 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
ნახევრები ან ნაოთხალები, ახალი ან გაცივებული 

0207 13 
30 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის 
გარეშე, ახალი ან გაცივებული 

0207 13 
50 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
მკერდები და მათი ნაჭრები, ახალი ან 
გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი 

0207 13 
60 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
ბარკლები და მათი ნაჭრები, ახალი ან 
გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი 

0207 13 
99 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
საკვებად გამოსაყენებელი სუბპროდუქტები, 
ახალი ან გაცივებული (ღვიძლის გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 14 
10 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
ნაწილები, გაყინული, ძვლებგამოცლილი 

0207 14 
20 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
ნახევრები ან ნაოთხალები, გაყინული 

0207 14 
30 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის 
გარეშე, გაყინული 

0207 14 
50 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
მკერდები და მათი ნაჭრები, გაყინული, 
ძვლებგამოუცლელი 

0207 14 
60 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
ბარკლები და მათი ნაჭრები, გაყინული, 
ძვლებგამოუცლელი 

0207 14 
99 

შინაური ქათამის (Gallus domesticus) ნაკლავის 
საკვებად გამოსაყენებელი სუბპროდუქტები, 
გაყინული (ღვიძლის გარდა) 

0207 24 
10 

შინაური ინდაურები, აუქნელი, ახალი ან 
გაცივებული, გაპუტული და გამოშიგნული, 
თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ 
კისრით, გულით, ღვიძლითა და კუნთოვანი 
კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,80 %-იანი 
ინდაურები” 

0207 24 
90 

შინაური ინდაურები, აუქნელი, ახალი ან 
გაცივებული, გაპუტული და გამოშიგნული, 
თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, 
ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის გარეშე, 
წარმოდგენილი, როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” 
ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი 
(გარდა ,,80 %-იანი ინდაურებისა”) 

0207 25 
10 

შინაური ინდაურები, აუქნელი, გაყინული, 
გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის 
ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, 
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, 
როგორც ,,80 %-იანი ინდაურები” 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 25 
90 

შინაური ინდაურები, აუქნელი, გაყინული, 
გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის 
ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და 
კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, 
როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” ან 
წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი 
(გარდა ,,80 %-იანი ინდაურებისა”) 

0207 26 
10 

შინაური ინდაურის ნაკლავის ნაწილები, ახალი ან 
გაცივებული, ძვლებგამოცლილი 

0207 26 
20 

შინაური ინდაურის ნაკლავის ნახევრები ან 
ნაოთხალები, ახალი ან გაცივებული 

0207 26 
30 

შინაური ინდაურის ნაკლავის მთლიანი ფრთები, 
წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე, ახალი ან 
გაცივებული 

0207 26 
50 

შინაური ინდაურის ნაკლავის მკერდები და მათი 
ნაჭრები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი 

0207 26 
60 

შინაური ინდაურის ნაკლავის კანჭები და მათი 
ნაჭრები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი 

0207 26 
70 

შინაური ინდაურის ნაკლავის ფეხები და მათი 
ნაჭრები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი (კანჭების გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 26 
80 

შინაური ინდაურის ნაკლავის ნაწილები, ახალი ან 
გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი (გარდა 
ნახევრებისა და ნაოთხალებისა, მთლიანი 
ფრთების (წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე), 
ზურგების, კისრების, ზურგებისა კისრებთან 
ერთად, კურტუმებისა და ფრთის წვრილი 
ბოლოებისა, მკერდებისა და ფეხების და მათი 
ნაჭრებისა) 

0207 26 
99 

შინაური ინდაურის ნაკლავის საკვებად 
გამოსაყენებელი სუბროდუქტები, ახალი ან 
გაცივებული (ღვიძლების გარდა) 

0207 27 
10 

შინაური ინდაურის ნაკლავის ნაწილები, 
გაყინული, ძვლებგამოცლილი 

0207 27 
20 

შინაური ინდაურის ნახევრები და ნაოთხალები, 
გაყინული 

0207 27 
30 

შინაური ინდაურის მთლიანი ფრთები წვრილი 
ბოლოთი ან მის გარეშე, გაყინული 

0207 27 
50 

შინაური ინდაურის მკერდები და მათი ნაჭრები, 
გაყინული, ძვლებგამოუცლელი 

0207 27 
60 

შინაური ინდაურის კანჭები და მათი ნაჭრები, 
გაყინული, ძვლებგამოუცლელი 

0207 27 
70 

შინაური ინდაურის ნაკლავის ფეხები და მათი 
ნაჭრები, გაყინული, ძვლებგამოუცლელი (კანჭების 
გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 27 
80 

შინაური ინდაურის ნაკლავის ნაწილები, 
გაყინული, ძვლებგამოუცლელი (გარდა 
ნახევრებისა და ნაოთხალებისა, მთლიანი 
ფრთების (წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე), 
ზურგების, კისრების, ზურგებისა კისრებთან 
ერთად, კურტუმებისა და ფრთის წვრილი 
ბოლოებისა, მკერდებისა და ფეხების და მათი 
ნაჭრებისა) 

0207 27 
99 

შინაური ინდაურის ნაკლავის საკვებად 
გამოსაყენებელი სუბროდუქტები, გაყინული 
(ღვიძლების გარდა) 

0207 41 
30 

შინაური იხვები, აუქნელი, ახალი ან გაცივებული, 
გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის 
ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, 
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, 
როგორც ,,70%-იანი იხვები” 

0207 41 
80 

შინაური იხვები, აუქნელი, ახალი ან გაცივებული, 
გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის 
ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და 
კუნთოვანი კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, 
როგორც ,,63%-იანი იხვები” ან წარმოდგენილი 
რომელიმე სხვა სახით აქნილი  

0207 42 
30 

შინაური იხვები, აუქნელი, გაყინული, გაპუტული 
და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების 
გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით, ღვიძლითა და 
კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც 
,,70%-იანი იხვები” 

0207 42 
80 

შინაური იხვები, აუქნელი, გაყინული, გაპუტული 
და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, 
კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი კუჭის 
გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,63%-იანი 
იხვები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით 
აქნილი 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 44 
10 

შინაური იხვების ნაკლავის ნაწილები, ახალი ან 
გაცივებული, ძვლებგამოცლილი  

0207 44 
21 

შინაური იხვების ნახევრები და ნაოთხალები, 
ახალი ან გაცივებული  

0207 44 
31 

შინაური იხვების მთლიანი ფრთები, წვრილი 
ბოლოთი ან მის გარეშე, ახალი ან გაცივებული 

0207 44 
41 

შინაური იხვების ზურგები, კისრები, ზურგები 
კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის 
წვრილი ბოლოები, ახალი ან გაცივებული 

0207 44 
51 

შინაური იხვების მკერდები და მისი ნაჭრები, 
ახალი ან გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი 

0207 44 
61 

შინაური იხვების ფეხები და მათი ნაჭრები, ახალი 
ან გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი 

0207 44 
71 

შინაური იხვების პალეტოტი, ახალი ან 
გაცივებული, ძვლებგამოუცლელი 

0207 44 
81 

შინაური იხვის ნაწილები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი, სხვა ადგილას 
დაუსახელებელი 

0207 44 
99 

შინაური იხვის სუბპროდუქტები, საკვებად 
გამოსაყენებელი, ახალი ან გაცივებული (ღვიძლის 
გარდა) 

0207 45 
10 

შინაური იხვის ნაწილები, ძვლებგამოცლილი 

0207 45 
21 

შინაური იხვების ნაკლავის ნახევრები და 
ნაოთხალები, გაყინული  

0207 45 
31 

შინაური იხვების მთლიანი ფრთები, წვრილი 
ბოლოთი ან მის გარეშე, გაყინული 

0207 45 
41 

შინაური იხვების ზურგები, კისრები, ზურგები 
კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი 
ბოლოები, გაყინული 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 45 
51 

შინაური იხვების მკერდები და მათი ნაჭრები, 
გაყინული, ძვლებგამოუცლელი  

0207 45 
61 

შინაური იხვების ფეხები და მათი ნაჭრები, 
გაყინული, ძვლებგამოუცლელი  

0207 45 
81 

შინაური იხვების ნაჭრები, გაყინული, 
ძვლებგამოუცლელი, რომელიც არ არის 
მითითებული სხვა ადგილას 

0207 45 
99 

შინაური იხვების საკვები სუბპროდუქტები, 
გაყინული (ღვიძლის გარდა)  

0207 51 
10 

შინაური ბატი, აუქნელი, ახალი ან გაცივებული, 
გაპუტული, გამოუშიგნავი,  თავისა და ფეხის 
ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,82 %-იანი 
ბატი”  

0207 51 
90 

შინაური ბატი, აუქნელი, ახალი ან გაცივებული, 
გაპუტული, გამოშიგნული, თავისა და ფეხის 
ტერფების გარეშე, კისრებითა და კუჭებით ან მათ 
გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,75 %-იანი ბატი” 
ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი  

0207 52 
90 

შინაური ბატი, გაყინული, აუქნელი, გაპუტული, 
გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, 
კისრებითა და კუჭებით ან მათ გარეშე, 
წარმოდგენილი, როგორც ,,75 %-იანი ბატი” ან 
წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით აქნილი  

0207 54 
10 

შინაური ბატი, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოცლილი 

0207 54 
21 

შინაური ბატის ნახევრები ან ნაოთხალები, ახალი 
ან გაცივებული 

0207 54 
31 

შინაური ბატის მთლიანი ფრთები, ახალი ან 
გაცივებული 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 54 
41 

შინაური ბატის ზურგები, კისრები, ზურგები 
კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის 
წვრილი ბოლოები, ახალი ან გაცივებული 

0207 54 
51 

შინაური ბატის მკერდები და მათი ნაჭრები, 
ბოლოები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი 

0207 54 
61 

შინაური ბატის ფეხები და მათი ნაჭრები, 
ბოლოები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი 

0207 54 
71 

შინაური ბატის პალეტოტი, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი  

0207 54 
81 

შინაური ბატის ნაწილები, ახალი ან გაცივებული, 
ძვლებგამოუცლელი, სხვა ადგილას 
დაუსახელებელი 

0207 54 
99 

შინაური ბატის სუბპროდუქტები, საკვებად 
გამოსაყენებელი, ახალი ან გაცივებული (ღვიძლის 
გარდა) 

0207 55 
10 

შინაური ბატის ნაწილები, გაყინული, 
ძვლებგამოცლილი 

0207 55 
21 

შინაური ბატის ნახევრები ან ნაოთხალები, 
გაყინული 

0207 55 
31 

შინაური ბატის მთლიანი ფრთები, გაყინული 

0207 55 
41 

შინაური ბატის ზურგები, კისრები, ზურგები 
კისრებთან, კურტუმები და ფრთის წვრილი 
ბოლოები, გაყინული 

0207 55 
51 

შინაური ბატის მკერდები და მათი ნაჭრები, 
ძვლებგამოუცლელი 

0207 55 
61 

შინაური ბატის ფეხები და მათი ნაჭრები, 
გაყინული,  ძვლებგამოუცლელი 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0207 55 
81 

შინაური ბატის ნაკლავის ნაწილები, გაყინული,  
ძვლებგამოუცლელი, სხვა ადგილას 
დაუსახელებელი 

0207 55 
99 

შინაური ბატის სუბპროდუქტები, გაყინული 
(ღვიძლების გარდა) 

0207 60 
05 

შინაური ციცრები, ახალი, გაცივებული ან 
გაყინული, აუქნელი 

0207 60 
10 

შინაური ციცრები, ახალი, გაცივებული ან 
გაყინული, ძვლებგამოცლილი 

0207 60 
31 

შინაური ციცრების მთლიანი ფრთები, ახალი, 
გაცივებული ან გაყინული 

0207 60 
41 

შინაური ციცრების ზურგები, კისრები, ზურგები 
კისრებთან, კურტუმები და ფრთის წვრილი 
ბოლოები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული 

0207 60 
51 

შინაური ციცრების მკერდები და მათი ნაჭრები, 
ძვლებგამოუცლელი, ახალი, გაცივებული ან 
გაყინული 

0207 60 
61 

შინაური ციცრების ფეხები და მათი ნაჭრები, 
ძვლებგამოუცლელი, ახალი, გაცივებული ან 
გაყინული 

0207 60 
81 

შინაური ციცრების ნაკლავის ნაწილები, 
ძვლებგამოუცლელი, ახალი, გაცივებული ან 
გაყინული, სხვა ადგილას დაუსახელებლი 

0207 60 
99 

შინაური ციცრების სუბპროდუქტები, ახალი, 
გაცივებული ან გაყინული (ღვიძლების გარდა) 

1602 31 
11 

მზა პროდუქტები, მხოლოდ ინდაურის უმი 
ხორცის შემცველი (სოსისებისა და მსგავსი 
პროდუქტების გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1602 31 
19 

ინდაურის ხორცი ან სუბპროდუქტები, მზა ან 
დაკონსერვებული, შინაური ფრინველის ხორცისა 
ან სუბპროდუქტების შემცველობით 57 მას.% ან 
მეტი (ინდაურის უმი ხორცის შემცველი, 
სოსისებისა და მსგავსი პროდუქტების გარდა, 
ჰომოგენეზებული მზა პროდუქტები საცალო 
ვაჭრობისთვის, ბავშვთა კვების ან დიეტური 
მიზნებისათვის, კონტეინერებში ნეტო წონა <= 
250g, დამზადებული ღვიძლის და ხორცის 
ექსტრაქტებისაგან) 

1602 31 
80 

ინდაურის ხორცი ან სუბპროდუქტები, მზა ან 
დაკონსერვებული, შინაური ფრინველის ხორცისა 
ან სუბპროდუქტების, „გარდა ძვლებისა“ 
შემცველობით 57 მას.% ან ნაკლები (სოსისებისა და 
მსგავსი პროდუქტების გარდა, ჰომოგენეზებული 
მზა პროდუქტები საცალო ვაჭრობისთვის, 
საბავშვო კვებისა და დიეტური 
დანიშნულებისთვის კონტეინერებში ნეტო წონა <= 
250 გ, დამზადებული ღვიძლის და ხორცის 
ექსტრაქტებისაგან) 

1602 32 
11 

უმი, მზა ან დაკონსერვებული, შინაური ქათმის 
ხორცი ან სუბპროდუქტები, შინაური ფრინველის 
(Gallus domesticus) ხორცისა ან სუბპროდუქტების 
შემცველობით 57 მას.% ან მეტი  (სოსისების ან 
მსგავსი პროდუქტების, და ღვიძლისგან 
დამზადებული პროდუქტების გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1602 32 
19 

დამუშავებული, მზა ან დაკონსერვებული შინაური 
ქათმის (Gallus domesticus) ხორცი ან 
სუბპროდუქტები, შინაური ფრინველის ხორცისა 
ან სუბპროდუქტების შემცველობით 57 მას.% ან 
მეტი (სოსისებისა და მსგავსი პროდუქტების 
გარდა, ჰომოგენეზებული მზა პროდუქტები 
საცალო ვაჭრობისთვის, საბავშვო კვებისა და 
დიეტური დანიშნულებისთვის,  კონტეინერებში 
ნეტო წონა <= 250 გ, დამზადებული ღვიძლის და 
ხორცის ექსტრაქტებისაგან) 

1602 32 
30 

მზა ან დაკონსერვებული შინაური ქათმის ხორცი 
ან სუბპროდუქტები, შინაური ფრინველის (Gallus 
domesticus) ხორცისა ან სუბპროდუქტების 
შემცველობით 25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 57 მას.%-
ზე ნაკლები (სოსისებისა და მსგავსი პროდუქტების 
გარდა, ჰომოგენეზებული მზა პროდუქტები 
საცალო ვაჭრობისთვის, საბავშვო კვებისა და 
დიეტური დანიშნულებისთვის  კონტეინერებში 
ნეტო წონა <= 250 გ, დამზადებული ღვიძლის და 
ხორცის ექსტრაქტებისაგან)   

1602 32 
90 

მზა ან დაკონსერვებული შინაური ქათმის (Gallus 
domesticus) ხორცი ან სუბპროდუქტები, (შინაური 
ფრინველის ხორცისა ან სუბპროდუქტების 25 
მას.% ან მეტი შემცველობით, ინდაურისა ან 
ციცრის ხორცისა ან სუბპროდუქტების, 
სოსისებისა და მსგავსი პროდუქტების გარდა, 
ჰომოგენეზებული მზა პროდუქტები საცალო 
ვაჭრობისთვის,  ბავშვთა კვების ან დიეტური 
მიზნებისათვის, კონტეინერებში ნეტო წონა <= 
250g, დამზადებული ღვიძლის და ხორცის 
ექსტრაქტები და წვენები) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1602 39 
21 

უმი, მზა ან დაკონსერვებული, შინაური იხვების, 
ბატების ან ციცრების ხორცი ან სუბპროდუქტები, 
შინაური ფრინველის ხორცისა ან 
სუბპროდუქტების შემცველობით >= 57 მას.% ან 
მეტი  (სოსისების ან მსგავსი პროდუქტების, და 
ღვიძლისგან დამზადებული პროდუქტების 
გარდა) 

3  
რძის ნაწარმი 

0402 10 
11 

რძე და ნაღები, მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით 
არა უმეტეს  1,5 მას.%-ისა, შაქრისა ან სხვა 
დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე, 
პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 
2,5 კგ-ისა 

1 650 ტონა 

0402 10 
19 

რძე და ნაღები, მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით 
არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა, შაქრისა ან სხვა 
დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე, 
პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 2,5 კგ-ზე 
მეტი 

0402 10 
91 

რძე და ნაღები, მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით 
არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა, შაქრისა ან სხვა 
დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით, 
პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 
2,5 კგ-ისა 

0402 10 
99 

რძე და ნაღები, მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით 
არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა, შაქრისა ან სხვა 
დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით, 
პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით  2,5 კგ-ზე 
მეტი  

0405 10 
11 

კარაქი, ცხიმის შემცველობით არა ნაკლებ 80 მას.%, 
მაგრამ არაუმეტეს 85 მას.%-სა, პირველად 
საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა 
(დეჰიდრატირებული კარაქისა და ერბოს გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0405 10 
19 

კარაქი, ცხიმის შემცველობით არა ნაკლებ 80 მას.%, 
მაგრამ არაუმეტეს 85 მას.%-სა (პირველად 
საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა და 
დეჰიდრატირებული კარაქისა და ერბოს გარდა) 

0405 10 
30 

რეკომბინირებული კარაქი, ცხიმის შემცველობით 
არა ნაკლებ 80 მას.%, მაგრამ არაუმეტეს 85 მას.%-სა 
(დეჰიდრატირებული კარაქისა და ერბოს გარდა) 

0405 10 
50 

შრატის კარაქი, ცხიმის შემცველობით არა ნაკლებ 
80 მას.%, მაგრამ არაუმეტეს 85 მას.%-სა 
(დეჰიდრატირებული კარაქისა და ერბოს გარდა) 

0405 10 
90 

კარაქი, ცხიმის შემცველობით არა ნაკლებ 80 მას.%, 
მაგრამ არაუმეტეს 85 მას.%-სა (პირველად 
საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა და 
დეჰიდრატირებული კარაქისა და ერბოს გარდა) 

4 
კვერცხი 
ნაჭუჭით 

0407 21 
00 

შინაური ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი 
(გარდა ინკუბირების მიზნისთვის 
განკუთვნილისა) 

6 6002 
ტონა 

0407 29 
10 

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი (გარდა 
შინაური ფრინველისა და ინკუბირების 
მიზნისთვის განკუთვნილისა) 

0407 90 
10 

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, 
დაკონსერვებული ან მოხარშული 

5  
კვერცხები და 
ალბუმინები 

0408 11 
80 

კვერცხის გულები, გამხმარი, საკვებად 
გამოსაყენებელი, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე 

330 ტონა 

0408 19 
81 

კვერცხის გულები, თხევადი, საკვებად 
გამოსაყენებელი, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე  

2 132 მილიონი ცალიX 50 გრ = 6 600 ტონა 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

0408 19 
89 

კვერცხის გულები (გარდა თხევადისა), გაყინული 
ან სხვა ხერხით დაკონსერვებული, საკვებად 
გამოსაყენებელი, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე (გარდა 
გამხმარისა) 

0408 91 
80 

ფრინველის გამხმარი კვერცხი, უნაჭუჭოდ, 
შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების 
დამატებით ან მათ გარეშე, საკვებად 
გამოსაყენებელი (კვერცხის გულების გარდა) 

0408 99 
80 

ფრინველის კვერცხი,  უნაჭუჭოდ, ახალი, 
ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, 
დაყალიბებული, გაყინული ან სხვა ხერხით 
დაკონსერვებული, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, 
საკვებად გამოსაყენებელი (გამხმარისა და 
კვერცხის გულების გარდა) 

3502 11 
90 

კვერცხის ალბუმინი, გამომშრალი (მაგალითად 
ფირფიტების, ქერცლების, ფანტელების, ფხვნილის 
ფორმით), საკვებად გამოსადეგი 

3502 19 
90 

კვერცხის ალბუმინი, საკვებად გამოსადეგი 
(მაგალითად ფირფიტების, ქერცლების, 
ფანტელების, ფხვნილის ფორმით) 

3502 20 
91 

რძის ალბუმინი „ლაქტალბუმინი“, ორი ან მეტი 
შრატოვანი ცილის კონცენტრატების ჩათვლით, 
შრატოვანი ცილის შემცველობით 80 მას.%-ზე 
მეტი, მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით, 
საკვებად გამოსადეგი, (მაგალითად ფირფიტების, 
ქერცლების, ფანტელების, ფხვნილის ფორმით) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

3502 20 
99 

რძის ალბუმინი „ლაქტალბუმინი“, ორი ან მეტი 
შრატოვანი ცილის კონცენტრატების ჩათვლით, 
შრატოვანი ცილის შემცველობით 80 მას.%-ზე 
მეტი, მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით, 
საკვებად გამოსადეგი (გამხმარისა და (მაგალითად 
ფირფიტების, ქერცლების, ფანტელების, ფხვნილის 
ფორმით) გარდა)) 

6 
სოკოები 

0711 51 
00 

„Agaricus“ გვარის სოკოები, დაკონსერვებული 
ხანმოკლე შენახვისათვის, მაგალითად, გოგირდის 
დიოქსიდით, მარილწყალში, გოგირდოვან წყალში 
ან სხვა დროებით დამაკონსერვებელ ხსნარში, 
მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო 
გამოყენებისათვის უვარგისი    

220 ტონა 

2003 10 
20 

„Agaricus“ გვარის სოკოები, ძმრისა ან ძმარმჟავას 
დამატების გარეშე დამზადებული ან 
დაკონსერვებული, სრულად თბურად 
დამუშავებული  

2003 10 
30 

„Agaricus“ გვარის სოკოები, ძმრისა ან ძმარმჟავას 
დამატების გარეშე დამზადებული ან 
დაკონსერვებული (წინასწარ დაკონსერვებულისა 
და სრულად თბურად დამუშავებული სოკოების 
გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

7  
მარცვლოვანები 

1001 91 
90 

ხორბლის მარცვალი დასათესად (მაგარი და 
რბილი ხორბლის და სპელტას გარდა) 

200 000 
ტონა 

1001 99 
00 

ხორბალი და მესლინი (სათესლე და მაგარი 
ხორბლის გარდა) 

1003 90 
00 

ქერი (სათესლეს გარდა) 

1004 10 
00 

შვრია სათესლე 

1004 90 
00 

შვრია (სათესლეს გარდა) 

1005 90 
00 

სიმინდი (სათესლეს გარდა) 

1101 00 
15 

ხორბლის ფქვილი, რბილი ხორბლისა და 
სპელტისგან 

1101 00 
90 

ხორბალ-ჭვავის ფქვილი 

1102 20 
10 

სიმინდის ფქვილი, ცხიმის შემცველობით 1,5 
მას.%-მდე 

1102 20 
90 

სიმინდის ფქვილი, ცხიმის შემცველობით 1,5 
მას.%-ზე მეტი 

1102 90 
10 

ქერის ფქვილი 

1102 90 
90 

მარცვლელულის ფქვილი (ხორბლის, მესლინის, 
ჭვავის, სიმინდის, ბრინჯის, ქერისა და შვრიის 
გარდა) 

1103 11 
90 

ბურღულეული და უხეშად დაფქული ფქვილი, 
რბილი ხორბლისა და სპელტისგან 

1103 13 
10 

ბურღულეული და უხეშად დაფქული ფქვილი 
სიმინდისგან, ცხიმის შემცველობით არა უმეტესი 
1,5 მას.%-ისა  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1103 13 
90 

ბურღულეული და უხეშად დაფქული ფქვილი 
სიმინდისგან, ცხიმის შემცველობით 1,5 მას.%-ზე 
მეტი  

1103 19 
20 

ბურღულეული და უხეშად დაფქული ფქვილი, 
ჭვავისგან და ქერისგან  

1103 19 
90 

ბურღულეული და უხეშად დაფქული ფქვილი 
მარცვლეულის მარცვლებისაგან (ხორბლის, 
შვრიის, სიმინდის, ბრინჯის, ჭვავისა და ქერის 
გარდა) 

1103 20 
25 

გრანულები, ჭვავის ან ქერის 

1103 20 
40 

სიმინდის გრანულები 

1103 20 
60 

ხორბლის გრანულები 

1103 20 
90 

მარცვლეულის გრანულები (ჭვავის, ქერის, შვრიის, 
სიმინდის, ბრინჯისა და ხორბალის გარდა)  

1104 19 
10 

ხორბლის მარცვლები, გაბრტყელებული ან 
გადამუშავებული ფანტელებად   

1104 19 
50 

სიმინდის მარცვლები, გაბრტყელებული ან 
გადამუშავებული ფანტელებად 

1104 19 
61 

ქერის მარცვლები, გაბრტყელებული 

1104 19 
69 

ქერის მარცვლები, გადამუშავებულიფანტელებად 

1104 23 
40 

სიმინდის მარცვლები, დაჩურჩული, დაჭრილი ან 
დამსხვრეული; დატეხილი სიმინდის მარცვალი  

1104 23 
98 

დაჭრილი ან დამსხვრეული ან დამუშავებული 
სხვა ხერხით  სიმინდის მარცვლები 
(გაბრტყელებული, ფანტელების სახით, 
დაჩურჩული, დატეხილი, და გრანულებისა და 
ფქვილის  გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1104 29 
04 

ქერის მარცვალი, დაჩურჩული, დაჭრილი ან 
დამსხვრეული   

1104 29 
05 

დატეხილი ქერის მარცვალი 

1104 29 
08 

ქერის მარცვალი დაჭრილი, დამსხვრეული ან 
დამუშავებული სხვა ხერხით (გაბრტყელებული, 
ფანტელების სახით, დაჩურჩული, დატეხილი, და 
გრანულებისა და ფქვილის გარდა) 

1104 29 
17 

მარცვლეულის მარცვალი, დაჩურჩული, დაჭრილი 
ან დამსხვრეული (ბრინჯი, შვრია, სიმინდისა და 
ქერის გარდა) 

1104 29 
30 

მარცვლეულის მარცვლები, დატეხილი (ქერი, 
შვრია, სიმინდისა ან ბრინჯის გარდა) 

1104 29 
51 

მარცვალი ხორბლის, დამსხვრეული რაიმე სხვა 
დამუშავების გარეშე  

1104 29 
59 

მარცვლოვანების მარცვალი, დამსხვრეული რაიმე 
სხვა დამუშავების გარეშე (ქერის, შვრიის, 
სიმინდის, ხორბლისა და ჭვავის გარდა)  

1104 29 
81 

ხორბლის მარცვალი, დაჭრილი, დამსხვრეული ან 
სხვა ხერხით  დამუშავებული (გაბრტყელებულის, 
ფანტელების სახით, ფქვილის, გრანულების, 
დაჩურჩულის, დატეხილის, რაიმე სხვა 
დამუშავების გარეშე დამსხვრეულის გარდა)  

1104 29 
89 

მარცვლოვანების  მარცვალი, დაჭრილი, 
დამსხვრეული ან სხვა ხერხით  დამუშავებული 
(ქერის, შვრიის, სიმინდის, ხორბალისა და ჭვავის 
და გაბრტყელებული, ფანტელების სახით, 
ფქვილი, გრანულების, დაჩურჩული, დატეხილი, 
რაიმე სხვა დამუშავების გარეშე დამსხვრეულის 
გარდა და ნახევრად ან მთლიანად დაფქული 
ბრინჯისა და დატეხილი ბრინჯის გარდა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1104 30 
10 

ხორბლის მარცვლის ჩანასახი, მთლიანი, 
გაბრტყელებული, ფანტელების სახით ან 
დაფქული 

1104 30 
90 

მარცვლოვანების ჩანასახი, მთლიანი, 
გაბრტყელებული, ფანტელების სახით ან 
დაფქული (გარდა ხორბლისა)  

8 
ალაო და 
ხორბლის 
წებოვანა 

1107 10 
11 

ხორბლის ალაო, ფქვილის სახით (გარდა 
მოხალულისა)  

330 ტონა 

1107 10 
19 

ხორბლის ალაო (გარდა ფქვილისა და 
მოხალულისა)  

1107 10 
91 

ალაო ფქვილის სახით (მოხალულისა და ხორბლის 
გარდა) 

1107 10 
99 

ალაო (მოხალულის, ხორბლისა და ფქვილის 
გარდა)  

1107 20 
00 

მოხალული ალაო 

1109 00 
00 

ხორბლის წებოვანა, მშრალი ან ტენიანი 

9 სახამებლები 1108 11 
00 

ხორბლის სახამებელი 550 ტონა 

1108 12 
00 

სიმინდის სახამებელი 

1108 13 
00 

კარტოფილის სახამებელი 

10 შაქარი 1701 12 
10 

ჭარხლის ხამი შაქარი, რაფინირებისათვის (გარდა 
საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატების 
შემცველობით)  

8 000 
ტონა 

1701 12 
90 

ჭარხლის ხამი შაქარი (გარდა რაფინირებისთვის 
და საგემოვნო-არომატული ან საღებარი 
დანამატების შემცველობით) 

1701 91 
00 

ლერწმისა ან ჭარხლის შაქარი, რაფინირებული, 
საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატების 
შემცველობით  

1701 99 
10 

თეთრი შაქარი, მყარ მდგომარეობაში,  საქაროზის 
შემცველობით >= 99,5%-სა (გარდა საგემოვნო-
არომატული ან საღებარი დანამატების 
შემცველობით)  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1701 99 
90 

ლერწმისა ან ჭარხლის შაქარი და ქიმიურად 
სუფთა საქაროზა, მყარ მდგომარეობაში 
(საგემოვნო-არომატული ან საღებარი 
დანამატებით ლერწმისა ან ჭარხლის შაქარის, ხამი 
შაქრისა და თეთრის შაქრის გარდა) 

1702 20 
10 

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

1702 30 
10 

იზოგლუკოზა, მყარ მდგომარეობაში, ფრუქტოზას 
შემცველობის გარეშე ან ფრუქტოზას 
შემცველობით 20 მას.%-ზე ნაკლები მშრალ 
მდგომარეობაში 

1702 30 
50 

გლუკოზა „დექსტროზა“, აგლომერირებული ან 
არა-აგლომერირებული თეთრი კრისტალური 
ფხვნილის სახით, ფრუქტოზას შემცველობით 20 
მას.%-ზე ნაკლები მშრალ მდგომარეობაში 
(იზოგლუკოზის გარდა) 

1702 30 
90 

გლუკოზა და გლუკოზას სიროფი, საგემოვნო-
არომატული ან საღებარი დანამატების გარეშე, 
ფრუქტოზას შემცველობით 20 მას.%-ზე ნაკლები 
მშრალ მდგომარეობაში (იზოგლუკოზისა და 
გლუკოზა „დექსტროზა“ს,თეთრი კრისტალური 
ფხვნილის სახით,  გარდა)    

1702 40 
10 

იზოგლუკოზა მშრალ მდგომარეობაში, 
ფრუქტოზას შემცველობით არანაკლებ 20 მას.%-
ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები (ინვერტული 
შაქრის გარდა)  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1702 40 
90 

გლუკოზა მყარ მდგომარეობაში და გლუკოზას 
სიროფი, საგემოვნო-არომატული ან საღებარი 
დანამატების გარეშე, ფრუქტოზას შემცველობით 
არანაკლებ 20 მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე 
ნაკლები (იზოგლუკოზისა და ინვერტული შაქრის 
გარდა)  

1702 60 
10 

იზოგლუკოზა მშრალ მდგომარეობაში, 
ფრუქტოზას შემცველობით 50 მას.%-ზე მეტი 
(ქიმიურად სუფთა ფრიქტოზასა და ინვერტული 
შაქრის გარდა)  

1702 60 
80 

ინულინის სიროფი, უშუალოდ მიღებული 
ინულინისა და ოლიგოფრუქტოზის 
ჰიდროლიზის შედეგად, სუფთა მდგომარეობაში 
ფრუქტოზას შემცველობით 50 მას.%-ზე მეტი ან 
საქაროზის სახით  

1702 60 
95 

ფრუქტოზა და ფრუქტოზას სიროფი, მყარ 
მდგომარეობაში, საგემოვნო-არომატული ან 
საღებარი დანამატების გარეშე,   მშრალ 
მდგომარეობაში ფრუქტოზას შემცველობით 50 
მას.%-ზე მეტი (იზოგლუკოზა, ინულინის 
სიროფის, ქიმიურად სუფთა გლუკოზისა და 
ინვერტული შაქრის გარდა)  

1702 90 
30 

იზოგლუკოზა მყარი ფორმით, მშრალ 
მდგომარეობაში ფრუქტოზას შემცველობით 50 
მას.%, გლუკოზისს პოლიმერებისგან მიღებული  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1702 90 
50 

მალტოდექსტრინი მყარ მდგომარეობაში და 
მალტოდექსტრინის სიროფი (გარდა საგემოვნო-
არომატული ან საღებარი დანამატებით)  

1702 90 
71 

შაქარი და მელასა, კარამელიზებული, მშრალ 
მდგომარეობაში  საქაროზის შემცველობით 
არანაკლებ 50 მას.%-სა  

1702 90 
75 

შაქარი და მელასა, კერამელიზებული, მშრალ 
მდგომარეობაში საქაროზის შემცველობით 50 
მას.%-ზე ნაკლები, აგლომერირებული ან 
არააგლომერირებული ფხვნილის სახით 

1702 90 
79 

შაქარი და მელასა, კერამელიზებული, მშრალ 
მდგომარეობაში საქაროზის  შემცველობით 50 
მას.%-ზე ნაკლები (გარდა შაქარი და მელასა 
აგლომერირებული ან არააგლომერირებული 
ფხვნილის სახით) 

1702 90 
80 

ინულინის სიროფი, ინულინისა ან 
ოლიგოფრუქტოზის უშუალო ჰიდროლიზის 
შედეგად მიღებული, სუფთა მდგომარეობაში 
ფრუქტოზას შემცველობით არანაკლებ 10 მას.%-სა 
და არაუმეტეს 50 მას.%-ზე ან საქაროზის სახით  

1702 90 
95 

შაქარი  მყარ მდგომარეობაში, ინვერტული შაქრის 
ჩათვლით, და შაქარი და შაქრის ნარევები მშრალ 
მდგომარეობაში ფრუქტოზის 50 მას.%-ის 
შემცველობის, საგემოვნო-არომატული ან საღებარი 
დანამატების  გარეშე (ლერწმის ამ ჭარხლის 
შაქრის, ქიმიურად სუფთა სუქროზისა და 
მალტოზის, ლაქტოზის გარდა, ნეკერჩხლის 
შაქარი, გლუკოზა, ფრუქტოზა, მალტოდექსტრინი 
და მათი სიროფები, იზოგლუკოზა, ინულინის 
სიროფი და კარამელი)  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

2106 90 
30 

იზოგლუკოზის სიროფი საგემოვნო-არომატული 
ან საღებარი დანამატებით  

2106 90 
55 

გლოკოზა და მალტოდექსტრინის სიროფები, 
საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატებით  

2106 90 
59 

შაქრის სიროფი, საგემოვნო-არომატული ან 
საღებავი დანამატებით (იზოგლუკოზის, 
ლაქტოზის, გლუკოზისა და მალტოდექსტრინის 
სიროფების გარდა) 

11 ანაცერი, 
ქატო და სხვა 
ნარჩენები 

2302 10 
10 

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, სიმინდის, 
მიღებული დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით 
გადამუშავების შედეგად,  სახამებლის 
შემცველობით არა უმეტეს 35 მას.%-ისა 

2 200 
ტონა 

2302 10 
90 

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, სიმინდის, 
მიღებული დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით 
გადამუშავების შედეგად,  სახამებლის 
შემცველობით არა ნაკლებ 35 მას.%-ისა 

2302 30 
10 

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, 
გრანულირებული ან არაგრანულირებული, 
მიღებული ხორბლის მარცვლის დაფქვის, გაცრის 
ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, 
სახამებლის შემცველობით  არა უმეტეს 28 მას.%-
ისა და პროპორციით რომელიც გავა 0,2 მმ 
დიამეტრის საცერში მასის 10% ისა ან გარკვეულ 
ნაწილს, რომელიც შეიცავს ნაცარს და 
გადაანგარიშებულია მშრალ პროდუქტზე > = 
1,5მას%  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

2302 30 
90 

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები ხორბლის, 
გრანულირებული ან არაგრანულირებული, 
მიღებული ხორბლის მარცვლის დაფქვის, გაცრის 
ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად (გარდა, 
სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 28 მას.%-
ისა და რომლებშიც 0,2 მმ დიამეტრის საცერში 
გასული ნაწილი არ აღემატება 10 მას.%-ს ან ან 
რომლებშიც ამ საცერში გატარებული ნაწილის 
ფერფლიანობა მშრალ ნივთიერებაზე 
გადაანგარიშებით არის 1,5 მას.% ან მეტი)   

2302 40 
10 

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები მარცვლოვნების, 
გრანულირებული ან არაგრანულირებული, 
მიღებული მარცვლოვანების მარცვლის დაფქვის, 
გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების 
შედეგად, სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 
28 მას.%-ისა და რომლებშიც 0,2 მმ დიამეტრის 
საცერში განაცრელი არ აღემატება 10 მას.%-ს ან თუ 
განაცრელის 10%-ზე მეტის  მშრალ პროდუქტზე 
გამოთვლილი ფერფლიანობა შეადგენს >= 1,5 
მას% (გარდა ანაცერისა, ქატოსი და სიმინდის, 
ბრინჯის ან ხორბლის სხვა ნარჩენებისა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

2302 40 
90 

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები მარცვლოვნების, 
გრანულირებული ან არაგრანულირებული, 
მიღებული მარცვლოვანების მარცვლის დაფქვის, 
გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად 
(გარდა სიმინდის, ბრინჯისა და ხორბლის და იმ 
მარცვლეულისა, რომლებშიც სახამებლის 
შემცველობა   <=  28 მას.%-ისა, და იმ შემთხვევაში, 
თუ   0,2 მმ დიამეტრის საცერში გასული ნაწილი 
<= 10 მას.%-ს,  ან თუ განაცრელი > 10 %-ია, 
განაცრელის  ფერფლიანობა >= 1,5 % ) 

2303 10 
11 

სიმინდის სახამებლის წარმოების ნარჩენები 
(კონცენტრირებული დასალბობი სითხის 
გამოკლებით), ცილის შემცველობით მშრალ 
ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით 40 მას.%-ზე მეტი 
(გარდა კონცენტრირებული ლიქიორებისა) 

სოფლის მეურნეობის გადამუშავებული პროდუქცია 
12 
ტკბილი 
სიმინდი 

0710 40 
00 

შაქრიანი სიმინდი, ახალი ან წყალში ან ორთქლზე 
მოხარშული, გაყინული 

1 500 
ტონა 

0711 90 
30 

დაკონსერვებული შაქრიანი სიმინდი, ხანმოკლე 
შენახვისათვის (მაგალითად, გოგირდის 
დიოქსიდით, მარილწყალში, გოგირდოვან წყალში 
ან სხვა დროებით დამაკონსერვებელ ხსნარში), 
მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო 
გამოყენებისათვის უვარგისი 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

2001 90 
30 

შაქრის სიმინდი (Zea mays var. saccharata), ძმრისა 
ან ძმარმჟავას დამატებით დამზადებული ან 
დაკონსერვებული  

2004 90 
10 

შაქრის სიმინდი (Zea mays var. saccharata), ძმრისა 
ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან 
დაკონსერვებული, გაყინული  

2005 80 
00 

შაქრის სიმინდი (Zea mays var. saccharata), ძმრისა 
ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან 
დაკონსერვებული, გაუყინავი 

13   
შაქარი 
დამუშავებული 

1302 20 
10 

პექტინური ნივთიერებები, პექტინატები და 
პექტატები, მშრალი, ფხნილის სახით 

6 000 
ტონა 

1302 20 
90 

პექტინური ნივთიერებები, პექტინატები და 
პექტატები, თხევადი 

1702 50 
00 

ქიმიურად სუფთა ფრუქტოზა, მშრალ 
მდგომარეობაში 

1702 90 
10 

ქიმიურად სუფთა მალტოზა, მშრალ 
მდგომარეობაში 

1704 90 
99 

პასტები, მარციპანი, ნუგა და შაქრის სხვა 
საკონდიტრო ნაწარმი, რომლებიც არ შეიცავენ 
კაკაოს (გარდა საღეჭი რეზინის, თეთრი 
შოკოლადის, ყელის ტკივილის საწინააღმდეგო 
პასტილები და ხველების საწინააღმდეგო აბები, 
საკონდიტრო ნაწარმი რეზინისა და ჟელეს სახით,  
ხილის პასტების სახით საკონდიტრო ნაწარმისა, 
მოხარშული კანფეტისა, ირისისა, კარამელისა და 
ანალოგიური ტკბილეულისა, დაპრესილი 
აბებიბისა და პასტებისა მყისიერად შეფუთული 
მარციპანის ჩათვლით მასით> = 1 კგ) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1806 10 
30 

კაკაო-ფხვნილი შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების დამატებით, საქაროზას 
(საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული 
შაქრის ჩათვლით) ან საქაროზას სახით 
გამოხატული იზოგლუკოზას შემცველობით 65 
მას.% ან მეტი, მაგრამ 80 მას.%-ზე ნაკლები 

1806 10 
90 

კაკაო-ფხვნილი შაქრისა ან სხვა დამატბობელი 
ნივთიერებების დამატებით, საქაროზას 
(საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული 
შაქრის ჩათვლით) ან საქაროზას სახით 
გამოხატული იზოგლუკოზას შემცველობით 80 
მას.% ან მეტი 

1806 20 
95 

შოკოლადი და კაკაოს შემცველი დანარჩენი მზა 
კვების პროდუქტები, 2 კგ-ზე მეტი მასით 
ბრიკეტებში ან თხევადი, პასტისებრი, 
ფხვნილისებრი, გრანულირებული ან რაიმე სხვა 
ანალოგიური სახით კონტეინერებში ან პირველად 
საფუთავებში 2 კგ-ზე მეტი შიგთავსით, კაკაო-
ზეთის შემცველობით 18 მას.%-ზე ნაკლები(გარდა 
კაკაოს ფხვნილისა, შოკოლადის მინანქრისა და 
შოკოლადის რძის გრანულებისა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

1901 90 
99 

მზა კვების პროდუქტები წმინდა ან მსხვილი 
ნაფქვავი ფქვილის, ბურღულის, სახამებლისა ან 
ალაოს ექსტრაქტისაგან, კაკაოს შემცველობის 
გარეშე ან კაკაოს შემცველობით 40 მას.%-ზე 
ნაკლები მთლიანად ცხიმგამოცლილ ფუძეზე 
გადაანგარიშებით, და საკვები პროდუქტები 
რძისგან, ნაღებისგან, ნაღების კარაქისგან, 
არაჟნისგან, შრატი, იოგურტი, კეფირი ან 
ანალოგიური ნაწარმი კოდებით 0401-დან 0404-
მდე, რომელიც არ შეიცავს კაკაოს, ან კაკაოს 
შემადგენლობა < მასის 5%-ზე, გამოთვლილი 
მთლიანი ცხიმგამოცლილი მასიდან. (გარდა 
ალაოს ექსტრაქტისა და საცალო ვაჭრობისათვის 
ბავშვთა საკვებისა, შენარევები და ცომი მიღებული 
პურფქვილოვანი ნაწარმისაგან შემდეგ 
ქვეპოზიციაში - 19019091  

2101 12 
98 

მზა პროდუქტები ყავის საფუძველზე 

2101 20 
98 

მზა პროდუქტები ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) 
საუძველზე 

2106 90 
98 

კვების პროდუქტები, რომლებიც არ არის სხვა 
ადგილას განსაზღვრული, 1,5 მას.%-ზე არა ნაკლებ 
რძის ცხიმის, არანაკლებ 5 მას.% საქაროზას ან 
იზოგლუკოზას, არანაკლებ 5 მას.% გლუკოზას ან 
არანაკლებ 5 მას.% სახამებლის შემცველობით  

3302 10 
29 

სურნელოვანი ნივთიერებების ფუძეზე 
დამზადებული   პრეპარატები, სასმელის 
დამახასიათებელი გემოსა და სუნის მიმცემი ყველა 
კომპონენტის შემცველობით, 1,5 მას.%-ზე არა 
ნაკლებ რძის ცხიმის, არანაკლებ 5 მას.% საქაროზას 
ან იზოგლუკოზას, არანაკლებ 5 მას.% გლუკოზას 
ან არანაკლებ 5 მას.% სახამებლის შემცველობით, 
სასმელების წარმოებისათვის გამოსაყენებელი 
(გარდა სპირტის კონცენტრაციით 0,5 მოც.%-ზე 
ნაკლები) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

14   
გადამუშავებული 
მარცვლეული 

1904 30 
00 

ხორბალი Bulgur, დამუშავებული მარცვლის 
სახით,    ხორბლის მარცვლების  თბური 
დამუშავებით მიღებული 

3 300 
ტონა 

2207 10 
00 

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის 
კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი 

2207 20 
00 

ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული 
სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაციით 

2208 90 
91 

ეთილის სპირტი არადენატურირებული სპირტის 
კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, 2 ლ ან 
ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში 

2208 90 
99 

ეთილის სპირტი არადენატურირებული სპირტის 
კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, 2 ლ.-ზე 
მეტი ტევადობის ჭურჭელში 

2905 43 
00 

მანიტი 

2905 44 
11 

D-გლუციტი (სორბიტი) წყალხსნარში, D-მანიტის 
შემცველობით <=  2 მას.% ან ნაკლები, D-
გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით   

2905 44 
19 

D-გლუციტი (სორბიტი), წყალხსნარში, (გარდა D-
მანიტის შემცველობით <= 2 მას.% ან ნაკლები D-
გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით)   

2905 44 
91 

D-გლუციტი (სორბიტი), D-მანიტის შემცველობით 
<=  2 მას.%, ან ნაკლები D-გლუციტის 
შემცველობაზე გადაანგარიშებით (გარდა 
წყალხნარისა) 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

2905 44 
99 

D-გლუციტი (სორბიტი) (გარდა წყალხსნარისა,  D-
მანიტის შემცველობით <= 2 მას.% ან ნაკლები D-
გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით)   

3505 10 
10 

დექსტრინები 

3505 10 
50 

სახამებლები, რთულ ან მარტივ ეთერად 
გარდაქმნილი (დექსტრინების გარდა) 

3505 10 
90 

მოდიფიცირებული სახამებლები (გარდა რთულ ან 
მარტივ ეთერად გარდაქმნილი სახამებლებისა და 
დექსტრინებისა) 

3505 20 
30 

წებოები, სახამებლების, დექსტრინებისა ან 
დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების 
შემცველობით 25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 55 მას.%-
ზე ნაკლები (გარდა დაფასოებული საცალო 
ვაჭრობისათვის, არა უმეტეს 1კგ-ისა)  

3505 20 
50 

წებოები, სახამებლების, დექსტრინებისა ან 
დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების 
შემცველობით 55 მას.% ან მეტი, მაგრამ 80 მას.%-
ზე ნაკლები (გარდა დაფასოებული საცალო 
ვაჭრობისათვის,  ნეტ წონით   <= 1კგ-ისა)  

3505 20 
90 

წებოები, სახამებლების, დექსტრინებისა ან 
დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების 
შემცველობით 80 მას.% ან მეტი (გარდა 
დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის, ნეტ 
წონით <= 1კგ-ისა)  
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

3809 10 
10 

გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 
საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა 
პროდუქტები და მზა პრეპარატები (მაგალითად, 
დასამუშავებელი და ფერსაჭერი ნივთიერებები) 
გამოსაყენებელი ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის 
მრეწველობაში ან ანალოგიურ დარგებში, 
რომლებიც სხვა ადგილას არ 
აღინიშნება/განისაზღვრება, სახამებლიანი 
ნივთიერებების ფუძით და  ამ ნივთიერებების 
შემცველობით < 55მას % . ზე 

3809 10 
30 

გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 
საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა 
პროდუქტები და მზა პრეპარატები (მაგალითად, 
დასამუშავებელი და ფერსაჭერი ნივთიერებები) 
გამოსაყენებელი ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის 
მრეწველობაში ან ანალოგიურ დარგებში, სხვა 
ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 
სახამებლიანი ნივთიერებების   ფუძით და  ამ 
ნივთიერებების შემცველობით >= 55 % -დან 
< 70 % -მდე. 

3809 10 
50 

გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 
საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა 
პროდუქტები და მზა პრეპარატები (მაგალითად, 
დასამუშავებელი და ფერსაჭერი ნივთიერებები) 
გამოსაყენებელი ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის 
მრეწველობაში ან ანალოგიურ დარგებში, სხვა 
ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, 
სახამებლიანი ნივთიერებების ფუძით და  ამ 
ნივთიერებების შემცველობით >= 70 % -დან 
< 83 % -მდე. 
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პროდუქციის 
კატეგორია 

CN 
კოდი 
2012 

პროდუქციის აღწერილობა ზღვრული 
დონე 

3809 10 
90 

გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან 
საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა 
პროდუქტები და მზა პრეპარატები (მაგალითად, 
დასამუშავებელი და ფერსაჭერი ნივთიერებები) 
გამოსაყენებელი ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის 
მრეწველობაში ან ანალოგიურ დარგებში, 
რომლებიც სხვა ადგილას არ არის მითითებული, 
სახამებლიანი ნივთიერებების ფუძით, ამ 
ნივთიერებების წონის შემცველობით > = 83%  

3824 60 
11 

სორბიტი წყალხსნარში, D-მანიტის შემცველობით 
<=  2 მას.% ან ნაკლები d-გლუციტის 
შემცველობაზე გადაანგარიშებით (გარდა d-glucitol 
[sorbitol]) 

3824 60 
19 

სორბიტი წყალხსნარში, D-მანიტის შემცველობით 
2 მას.%-ზე,  d-გლუციტის შემცველობაზე 
გადაანგარიშებით (გარდა d-glucitol [sorbitol]) 

3824 60 
91 

სორბიტი, D-მანიტის შემცველობით არაუმეტეს 2 
მას.% d-გლუციტის შემცველობაზე 
გადაანგარიშებით (გარდა სორბიტისა 
წყალხსნარში და d-glucitol [sorbitol]-სა) 

3824 60 
99 

სორბიტი, D-მანიტის შემცველობით 2 მას.%-ზე 
მეტი d-გლუციტის შემცველობაზე 
გადაანგარიშებით (გარდა სორბიტისა 
წყალხსნარისა და d-glucitol [sorbitol]-სა) 

15 სიგარეტები 2402 10 
00 

სიგარები, (მანილური) სიგარები წაჭრილი 
ბოლოებით და სიგარილები (წვრილი სიგარები), 
თამბაქოს შემცველობით 

500 ტონა 

2402 20 
90 

სიგარეტი, თამბაქოს შემცველობით (გარდა 
მიხაკის შემცველობისა)  

________________ 
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