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####    dasaxelebadasaxelebadasaxelebadasaxeleba    

1 

saqonlis importi stiqiuri ubedurebisa da katastrofis likvidaciis, agreTve 

humanitaruli daxmarebis mizniT 
 

2 

im saqonlis importi, romelic gaTvaliswinebulia grantebis Sesaxeb 

xelSekrulebiT, saqarTvelos prezidentis brZanebulebis Sesabamisad gansazRvruli 
wesiT 

3 

im  saqonlis importi, romelic finansdeba grantebiT an ucxo qveynis saxelmwifo 

organos an/da saerTaSoriso organizaciis mier gacemuli SeRavaTiani kreditiT, 
romlebic aranakleb 25%-is odenobiT Seicavs grantis elements. saqarTvelos 

finansTa saministro grantis elements gaiangariSebs saqarTvelos parlamentis 

dadgenilebis Sesabamisad 

4 

im saqonlis importi an droebiTi Semotana, romelic gankuTvnilia ucxoeTis 
diplomatiur da maTTan gaTanabrebul warmomadgenlobaTa oficialuri 

sargeblobisaTvis, am warmomadgenlobaTa diplomatiuri da administraciul-

teqnikuri personalis (maTTan mcxovreb ojaxis wevrTa CaTvliT) piradi 
sargeblobisaTvis, im saxiT, ra saxiTac aseTi gaTavisufleba gaTvaliswinebulia 

Sesabamisi saerTaSoriso SeTanxmebebiT, romelTa monawilec aris saqarTvelo 

5 

fizikuri piris mier kalendarul dReSi erTxelfizikuri piris mier kalendarul dReSi erTxelfizikuri piris mier kalendarul dReSi erTxelfizikuri piris mier kalendarul dReSi erTxel sagareo-ekonomikuri saqmianobis 
erovnuli sasaqonlo nomenklaturis 06, 07, 08 da me-19 jgufebisa da 0401–0406, 

1601, 1702–1704 da 2101–2102 sasaqonlo poziciebis Sesabamisi jamuri TanxiT 

500 laramde Rirebulebis, 30 kg-mde saerTo wonis kvebis produqtebis importi 
(maT Soris, safosto gzavnilis SemTxvevaSi), romelic ar aris gankuTvnili 

ekonomikuri saqmianobisaTvis 

6 

fizikuri piris mier 30 kalendarul dReSi erTxelfizikuri piris mier 30 kalendarul dReSi erTxelfizikuri piris mier 30 kalendarul dReSi erTxelfizikuri piris mier 30 kalendarul dReSi erTxel sagareo-ekonomikuri 

saqmianobis erovnuli sasaqonlo nomenklaturis 28–97 jgufebiT 
gaTvaliswinebuli 500 laramde  Rirebulebis, 30 kg-mde saerTo wonis saqonlis 

importi, romelic ar aris gankuTvnili ekonomikuri saqmianobisaTvis 

7 

fizikuri piris mier fizikuri piris mier fizikuri piris mier fizikuri piris mier sahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSi erTi  sahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSi erTi  sahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSi erTi  sahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSi erTi  
kalendaruli dRis, xolo sxva SemTxvevaSi kalendaruli dRis, xolo sxva SemTxvevaSi kalendaruli dRis, xolo sxva SemTxvevaSi kalendaruli dRis, xolo sxva SemTxvevaSi ––––    30 kalendaruli dRis ganmavlobaSi30 kalendaruli dRis ganmavlobaSi30 kalendaruli dRis ganmavlobaSi30 kalendaruli dRis ganmavlobaSi 

200 Reri sigaretis an 50 sigaris an 50 sigarilas an 250 grami Tambaqos sxva 

nawarmis (garda Tambaqos nedleulisa) an am zRvruli odenobis farglebSi 
Tambaqos am dasaxelebuli nawarmis saerTo woniT 250 gramis importi; aseve 4 

litri yvela saxis alkoholiani sasmelis importi 

8 

ucxoeTSi yovel 6 Tveze meti xniT yofnis ucxoeTSi yovel 6 Tveze meti xniT yofnis ucxoeTSi yovel 6 Tveze meti xniT yofnis ucxoeTSi yovel 6 Tveze meti xniT yofnis SemdegSemdegSemdegSemdeg saqarTveloSi Semosuli saqarTveloSi Semosuli saqarTveloSi Semosuli saqarTveloSi Semosuli 
fizikuri piris mierfizikuri piris mierfizikuri piris mierfizikuri piris mier sagareo-ekonomikuri saqmianobis erovnuli sasaqonlo 

nomenklaturis 28–97 jgufebis (garda 87-e jgufisa) Sesabamisi 15000 laris 

Rirebulebis saqonlis importi, romelic ar aris gankuTvnili ekonomikuri 
saqmianobisaTvis, xolo ucxo qveyanaSi saqarTvelos diplomatiuri war-

momadgenlobidan an sakonsulo dawesebulebidan rotaciis wesiT samuSao 



 

2

mivlinebidan gamowveuli diplomatiuri Tanamdebobis pirisaTvis – damatebiT mis 

mier piradi sargeblobisaTvis gankuTvnili saqonlis (ojaxze TiTo satransporto 
saSualebis, macivris, kompiuterisa da televizoris) importi 

9 

fizikuri piris mier fizikuri piris mier fizikuri piris mier fizikuri piris mier saqarTveloSi mudmivad sacxovreblad SemosvlisassaqarTveloSi mudmivad sacxovreblad SemosvlisassaqarTveloSi mudmivad sacxovreblad SemosvlisassaqarTveloSi mudmivad sacxovreblad Semosvlisas (rac 

dasturdeba saqarTvelos iusticiis saministros mier dadgenili wesiT gacemuli 

Sesabamisi dokumentiT) saqonlis (maT Soris, avejis, sayofacxovrebo daniSnulebis 
saqonlis, ojaxze erTi satransporto saSualebis) importi, romelic ar aris 

gankuTvnili ekonomikuri saqmianobisaTvis 

10 

fizikuri piris mier fizikuri piris mier fizikuri piris mier fizikuri piris mier sahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSisahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSisahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSisahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSi  sagareo-ekono-
mikuri saqmianobis erovnuli sasaqonlo nomenklaturis 28–97 jgufebis Sesabamisi 

3000 laramde Rirebulebis, 30 kg-mde saerTo wonis saqonlis importi, romelic 

ar aris gankuTvnili ekonomikuri saqmianobisaTvis 

11 

fizikuri piris mierfizikuri piris mierfizikuri piris mierfizikuri piris mier safosto gzavnilis SemTxvevaSisafosto gzavnilis SemTxvevaSisafosto gzavnilis SemTxvevaSisafosto gzavnilis SemTxvevaSi 
sagareo-ekonomikuri saqmianobis erovnuli sasaqonlo nomenklaturis 28–97 

jgufebis Sesabamisi 300 laramde Rirebulebis, 30 kg-mde saerTo wonis saqonlis 

importi, romelic ar aris gankuTvnili ekonomikuri saqmianobisaTvis 

12 
 bavSvTa kvebis produqtebisa da diabeturi kvebis im produqtebis importi, 

romlebic markirebulia aseTad sabiTumo da sacalo wesiT miwodebisaTvis  

13 
 rentgenis firebis, insulinis Spricebis (nemsebis), glukometrebis, sadiagnostiko 

test-sistemebis importi 

14 

 saerTaSoriso saaviacio da saerTaSoriso sazRvao reisebis gansaxorcieleblad 

bortze misawodeblad gankuTvnili saaviacio sawvavis, sapoxi da sxva damxmare 

saSualebebis importi 

15 

  „navTobisa da gazis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli navTobisa 

da gazis operaciebis warmoebisaTvis gankuTvnili mowyobiloba-danadgarebis, 

satransporto saSualebebis, saTadarigo nawilebisa da masalebis importi 

16 
  usasyidlod CamorTmeuli, konfiskebuli, upatrono da saxelmwifo sakuTrebaSi 
miqceuli saqoneli an/da satransporto saSualeba, romelic saqarTvelos 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT gadavida saxelmwifos gankargvaSi an sakuTrebaSi 

17   2012 wlis 1 ianvramde Tambaqos nawarmis an/da nedleulis importi 

18 ucxoeTSi saqarTvelos diplomatiur warmomadgenlobaTa qonebis importi 

19 

piradi moxmarebis sagnebisa da sayofacxovrebo nivTebis importi an droebiT 

Semotana, romlebic gankuTvnilia navTobisa da gazis Zebna-Ziebisa da mopovebis 

samuSaoebSi dasaqmebuli ucxo qveynis moqalaqeebis (maTTan mcxovreb ojaxis 
wevrTa CaTvliT) piradi sargeblobisaTvis 

20 

saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis, 

kerZod, baqo-Tbilisi-jeihanis da baqo-Tbilisi-erzrumis milsadenebis mSeneblobis, 

Sesrulebis uzrunvelsayofad saqarTveloSi saqonlis droebiT Semotana 

21 

qvemoT CamoTvlili saqonlis droebiT Semotana: 

a) nebismieri saxis cocxali cxovelebi (maT Soris, Tevzebi), romelTa Semoyvanis 

mizania: 
a.a) wvrTna, varjiSi, moSeneba, awonva, veterinaruli damuSaveba an Semowmeba 

(Sesyidvis mizniT da sxva); 

a.b) warmodgenaSi, gamofenaSi, konkursSi, SejibrebaSi an CvenebaSi monawileoba; 
a.g) garToba (cirkis cxovelebi da sxva), mogzauroba (mogzaurTa Sinauri cxo-

velebis CaTvliT); 

a.d) specialuri samuSaoebis Sesruleba (policiisaTvis da sxva miznebisaTvis);  
a.e) samaSvelo operaciebis Catareba; 

a.v) Zoveba; 

a.z) samuSaoebis Sesruleba an transportireba; 
a.T) samedicino daniSnulebiT gamoyeneba (gvelis Sxamis miReba da sxva); 
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b) bazrobisaTvis, gamofenisaTvis, sxvadasxva saxis Sexvedrisa da msgavsi 

RonisZiebebisaTvis gankuTvnili saqoneli, garda RonisZiebaze warmodgenili 
dasaxarji (mosaxmari, gasanadgurebeli) ucxouri saqonlis nimuSebisa (kvebis 

produqtebi, eleqtroSeduRebisaTvis gankuTvnili eleqtrodebi, saRebavi, laqi, 

Spaleri, nabeWdi masalebi, katalogebi, sareklamo plakatebi, fasebis maCveneblebi 
da sxva). es saqonelia: 

b.a) saqoneli, romelic gankuTvnilia ucxouri danadgarebisa da mowyobilobebis 

saCveneblad da gamosacdelad; 
b.b) samSeneblo da dekoratiuli masala (eleqtromowyobilobebis CaTvliT), 

romelic aucilebelia ucxouri danadgarebisa da mowyobilobebis saCveneblad da 

gamosacdelad; 
b.g) sareklamo-saCvenebeli masala, romelic gankuTvnilia ucxouri saqonlis 

sajaro demonstrirebisaTvis (xmisa da gamosaxulebis Camweri saSualebebi, filmebi 

da slaidebi, aseve sxva Sesabamisi mowyobiloba); 
  g) kinematografiisaTvis, presisaTvis, televiziisa da radios gadacemebisaTvis 

saWiro profesionaluri mowyobilobebi, romlebic ekuTvnis ucxour 

sawarmos/organizacias an ararezident fizikur pirs, saqarTveloSi Semotanilia 
da gamoiyeneba amave piris mier mxolod presis, xmovani da satelevizio 

mowyobilobebisaTvis, romlebic saWiroa ucxouri kanonmdeblobis Sesabamisad 

Seqmnili presis, mauwyeblobis an satelevizio organizaciis im 
warmomadgenlobisaTvis, romelic amzadebs an gadascems reportaJebs, an iwers 

specialur programebs; kinematografiuli miznebisaTvis gankuTvnili 

profesionaluri mowyobilobebi, romlebic saWiroa im ucxouri 
sawarmosaTvis/organizaciisaTvis an ararezidenti fizikuri pirisaTvis, romelic 

saqarTvelos teritoriaze axorcielebs filmis (filmebis) gadaRebas. es 

mowyobilobebia: 
g.a) presisaTvis gankuTvnili mowyobilobebi: personaluri kompiuteri, telefaqsi, 

sabeWdi manqana, yvela tipis fotoaparati (firiani da eleqtronuli), xmis 

gadamcemi an gamosaxulebis Camweri anda aRmwarmoebeli aparatebi (magnitofoni, 
videomagnitofoni, fleieri, mikrofoni, miqSeruli pulti, akustikuri sveti), 

xmis an gamosaxulebis Canawerebis matareblebi CanaweriT an Canaweris gareSe, 

sazom-sakontrolo xelsawyoebi da aparatebi (oscilografi, magnitofonisa da 
videomagnitofonis Sesamowmebeli sistemebi, multimetri, Cemodani da CanTa 

instrumentebisaTvis, veqtoroskopi, videosignalebis generatori da a.S.), 

gamanaTebeli mowyobilobebi (proJeqtori, transformatori, samfexa), damxmare 
sakuTvnoebi (kaseta, fotometri, obieqtivi, samfexa, akumulatori, amZravi Rvedi, 

batareis dasateni mowyobiloba, monitori); 

g.b) radiomauwyeblobisaTvis gankuTvnili mowyobilobebi: kavSirgabmulobis 
mowyobilobebi (radiogadamcemi, radiomimRebi an gadamcemebi, terminalebi, qselTan 

an kabelTan misaerTebeli, kavSirgabmulobis Tanamgzavruli xazebi), mowyobilobebi 

bgeriTi sixSireebis generirebisaTvis (xmis Camweri, registraciis an 
aRmwarmoebeli aparatebi), sazom-sakontrolo aparatebi da xelsawyoebi 

(oscilografi, magnitofonisa da videomagnitofonis Sesamowmebeli sistemebi, 
multimetri, Cemodani da CanTa instrumentebisaTvis, veqtoroskopi, 

videosignalebis generatori da a.S.), damxmare mowyobilobebi da sakuTvnoebi 

(saaTi, qronometri, kompasi, mikrofoni, miqSeruli pulti, xmis Camweri magnituri 
lenti, eleqtroagregati, transformatori, batarea da akumulatori, batareis 

dasateni mowyobiloba, haeris gamaTbobeli, kondicirebisa da ventilaciis 

aparatura da a.S.), xmis Canawerebis matareblebi CanaweriT an Canaweris gareSe; 
g.g) televiziisaTvis gankuTvnili mowyobilobebi: telekamera, telekinoproeqciis 

danadgari, sazom-sakontrolo aparatebi da xelsawyoebi, gadamcemi da 

retranslaciis aparatebi, xmis an gamosaxulebis Camweri anda aRmwarmoebeli 
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aparatebi (magnitofoni, videomagnitofoni, fleieri, mikrofoni, miqSeruli pulti, 

akustikuri sveti), gamanaTebeli mowyobilobebi (proJeqtori, transformatori, 
samfexa), aparatura videomontaJisaTvis, damxmare mowyobilobebi da sakuTvnoebi 

(saaTi, qronometri, kompasi, obieqtivi, fotometri, samfexa, batareis dasateni 

mowyobiloba, kaseta, eleqtroagregati, transformatori, batarea da 
akumulatori, haeris gamaTbobeli, kondicirebisa da ventilaciis aparatura da 

a.S.), xmis an gamosaxulebis Canawerebis matareblebi CanaweriT an Canaweris gareSe 

(gadacemis saTauri, sadguris pirobiTi mosaxmobi signali, musikaluri CanarTi da 
a.S.), mimdinare gadasaRebi masala (kinofiri da a.S.), musikaluri instrumentebi, 

kostiumebi, dekoraciebi da sxva Teatraluri da sasceno aqsesuarebi, grimi, Tmis 

saSrobi; 
g.d) satransporto saSualebebi, romlebic SemuSavebulia an specialurad 

momarjvebulia zemoT miTiTebuli miznebisaTvis, kerZod, satransporto 

saSualebebi telegadamcemi aparaturisaTvis, satelevizio damxmare 
mowyobilobebisa da sakuTvnoebisaTvis, xmis Camweri an aRmwarmoebeli 

aparatebisaTvis, Senelebuli aRwarmoebis aparaturisaTvis, gamanaTebeli 

mowyobilobebisaTvis; 
g.e) kinematografiisaTvis gankuTvnili mowyobilobebi: yvela tipis kamera 

(kinokamera da videokamera), sazom-sakontrolo mowyobilobebi da aparatebi 

(oscilografi, magnitofonisa da videomagnitofonis Sesamowmebeli sistemebi, 
multimetri, Cemodani da CanTa instrumentebisaTvis, veqtoroskopi, 

videosignalebis generatori da a.S.), amwe-urika operatorisaTvis da Stativi 

mikrofonisaTvis, gamanaTebeli mowyobilobebi (proJeqtori, transformatori, 
samfexa), aparatura videomontaJisaTvis, xmis an gamosaxulebis Camweri anda 

aRmwarmoebeli aparatebi (magnitofoni, videomagnitofoni, fleieri, mikrofoni, 

miqSeruli pulti, akustikuri sveti), mimdinare gadasaRebi masala, damxmare 
mowyobilobebi da sakuTvnoebi (saaTi, qronometri, kompasi, mikrofoni, miqSeruli 

pulti, xmis Camweri magnituri lenti, eleqtroagregati, transformatori, 

batarea da akumulatori, batareis dasateni mowyobiloba, haeris gamaTbobeli, 
kondicirebisa da ventilaciis aparatura da a.S.), musikaluri instrumentebi, 

kostiumebi, dekoraciebi da sxva Teatraluri da sasceno aqsesuarebi, grimi, Tmis 

saSrobi; 
g.v) satransporto saSualebebi, romlebic SemuSavebulia an specialurad 

momarjvebulia zemoT miTiTebuli miznebisaTvis; 

  d) sxva mowyobilobebi: 
d.a) mowyobilobebi manqanis, danadgaris, satransporto mowyobilobebis montaJis, 

gamocdis, gaSvebis, kontrolis, Semowmebis, teqnikuri momsaxurebis an 

SekeTebisaTvis: xelsawyoebi, mowyobilobebi da xelsawyoebi gazomvisaTvis, 
Semowmebisa da kontrolisaTvis (temperaturis, wnevis, manZilis, simaRlis, 

zedapiris, siCqaris da a.S.), maT Soris, eleqtronuli xelsawyoebi (voltmetri, 

ampermetri, sazomi sadeni, komparatori, transformatori, saregistracio 
mowyobiloba da a.S.) da mosaWeri mowyobilobebi, aparatebi da mowyobilobebi 

manqanebisa da danadgarebis fotografirebisaTvis montaJis dros da mis Semdeg, 
xelsawyo gemis teqnikuri kontrolisaTvis; 

d.b) eqspertis, buRaltrisa da msgavsi profesiis adamianebisaTvis aucilebeli 

mowyobilobebi: personaluri kompiuteri, sabeWdi manqana, xmis an gamosaxulebis 
Camweri anda aRmwarmoebeli an gadamcemi aparatebi, saangariSo xelsawyo da 

aparati; 

d.g) mowyobiloba, romelic saWiroa eqspertisaTvis, romelsac evaleba topog-
rafiuli gadaReba an geofizikuri dazverva: sakontrolo-sazomi xelsawyoebi da 

aparatebi, saburRi mowyobiloba, gadamcemi mowyobiloba da kavSirgabmulobis 

mowyobiloba; 
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d.d) mowyobiloba, romelsac iyenebs eqsperti garemos dabinZurebis winaaRmdeg 

brZolis mizniT; 
d.e)  xelsawyoebi da aparatebi, romlebic aucilebelia eqimis, qirurgis, 

veterinaris, sanitrisa da msgavsi profesiis adamianebisaTvis; 

d.v) mowyobilobebi, romlebic aucilebelia arqeologiis, paleontologiis, 
geografiis, zoologiisa da sxva specialistebisaTvis; 

d.z) mowyobilobebi, romlebic aucilebelia msaxiobisaTvis, Teatraluri dasisa da 

orkestrisaTvis; sagnebi, romlebic gamoiyeneba warmodgenis msvlelobis dros, 
musikaluri instrumentebi, dekoraciebi, kostiumebi da a.S.; 

d.T) mowyobiloba, romelic aucilebelia momxseneblisaTvis Tavisi moxsenebis 

ganmartebisaTvis;  
d.i) mowyobilobebi, romlebic aucilebelia mogzaurobis dros fotosuraTebis 

gadasaRebad (nebismieri saxis fotoaparati, kaseta, eqsponometri, obieqtivi, 

samfexa, akumulatori, amZravi qamari, batareis dasateni mowyobiloba, monitori, 
gamanaTebeli, moduri tansacmeli da manekenis tualetis sagnebi da a.S.); 

d.k) zemoaRniSnuli miznebisaTvis gamoyenebuli satransporto saSualebebi, 

rogorebicaa: moZravi sakontrolo danadgari, moZravi saxelosno, moZravi 
laboratoria da a.S.; 

  e) saganmanaTleblo, samecniero da kulturuli miznebisaTvis Semotanili 

saqoneli (Tu saqarTvelos ekonomikur teritoriaze yofnis dros es saqoneli 
rCeba ucxouri sawarmos/organizaciis an ararezidenti fizikuri piris 

sakuTrebaSi): 

e.a) xmis an gamosaxulebis Camweri anda aRmwarmoebeli aparatebi: epidiaskopi, 
kinoproeqtori, rirproeqtori da episkopi, magnitofoni, videomagnitofoni da 

kinoskopi, daxSuli satelevizio sistema; 

e.b) xmisa da gamosaxulebis matareblebi: diapozitivi, diafilmi da mikrofilmi, 
kinofilmi, xmovani Canaweri (magnituri lenti, diski), videolenti; 

e.g) specialuri mowyobilobebi: bibliografiuli mowyobiloba da audiovizualuri 

saSualebebi biblioTekisaTvis, moZravi biblioTeka, ucxour enaTa Semswavleli 
laboratoria, sinqronuli Targmanis mowyobiloba, meqanikuri an eleqtronuli 

programuli saswavlo manqana, specialurad Seqmnili mowyobiloba invalidebis 

swavlebisaTvis an maTi profesiuli momzadebisaTvis; 
e.d) sxva mowyobilobebi: kedlis diagrama, maketi, grafika, ruka, gegma, 

fotosuraTi da naxati, saCveneblad Seqmnili xelsawyo, aparatebi da modelebi, 

xmovani an vizualuri pedagogiuri informaciis matarebeli sagnebis koleqcia, 
romelic Seqmnilia ama Tu im sagnis (saswavlo kompleqtebis) saswavleblad, 

xelobis Sesaswavli xelsawyo, aparati, instrumenti da Carxi, mowyobiloba, 

romelic gankuTvnilia samaSvelo personalis mosamzadeblad, im satransporto 
saSualebebis CaTvliT, romlebic Seqmnilia an specialurad gamoiyeneba samaSvelo 

operaciis dros; 

e.e) wignebi da beWdviTi produqcia: yvela Janris wigni, dauswrebeli swavlebis 
saxelmZRvanelo, gazeTi da perioduli gamocema, broSura, romelic Seicavs 

informacias navsadgurSi mezRvaurebis dasvenebisaTvis Casatarebeli RonisZiebebis 
Sesaxeb;  

e.v) audiovizualuri danadgarebi: xmis an gamosaxulebis aRmwarmoebeli aparatebi, 

magnitofoni, radiomimRebi da televizori, saproeqcio aparati, Canaweri diskze an 
magnitur lentze (enebis Semswavleli kursebi, radiogadacemebi, musikaluri 

Canawerebi da gasarTobi xasiaTis Canawerebi), gadaRebuli an gamJRavnebuli kino- 

da fotofirebi, diapozitivi, videolenti; 
e.z) sportuli nawarmi: sportuli tansacmeli, didi da patara burTebi, Cogani da 

bade, gembanis TamaSebi (Sesabamisi mowyobiloba), inventari mZleosnobisaTvis, 

satanvarjiSo mowyobiloba; 
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e.T) mowyobilobebi TamaSisa da dasvenebisaTvis: oTaxis TamaSebi, musikaluri 

instrumentebi, mowyobilobebi da aqsesuarebi moyvarulTa TeatrisaTvis, 
mowyobilobebi ferwerisaTvis, skulpturisaTvis, xesa da liTonze muSaobisaTvis, 

xaliCis dasamzadeblad da a.S.; 

e.i) religiuri ritualebis Casatareblad saWiro nivTebi; 
e.k) dasvenebisaTvis aucilebeli mowyobilobis nawilebi, detalebi da sakuTvnoebi;  

e.l) Teatraluri kostiumebi da aqsesuarebi, romlebic gamogzavnilia Teatraluri 

sazogadoebisa da TeatrisaTvis droebiT, usasyidlo sargeblobisaTvis; 
e.m) partitura da notebi, romlebic gamogzavnilia sakoncerto darbazebisaTvis an 

orkestrisaTvis droebiT, usasyidlo sargeblobisaTvis; 

v) saqoneli, romelic saxelmwifo organoebs an/da dawesebulebebs droebiT, 
usasyidlod gadaecaT stiqiuri ubedurebis, avariis, katastrofisa da epidemiis  

Sedegebis salikvidaciod; 

z) saswavlo damxmare saSualebebi, maTi saTadarigo da damxmare nawilebi da 
samecniero mowyobilobebi, agreTve xelsawyoebi, romlebic gankuTvnilia aseT 

damxmare saSualebaTa Senaxvis, Semowmebis, SekeTebis an dayalibebisaTvis, Tu 

Sesrulebulia yvela Semdegi piroba: 
z.a) droebiT Semotanilia damtkicebuli dawesebulebis mier sakuTari 

saWiroebisaTvis, ara umetes winaswar gansazRvruli raodenobisa da gamoiyeneba 

mxolod aseTi dawesebulebis mier misi zedamxedvelobiTa da pasuxismgeblobiT; 
z.b) ar gamoiyeneba ekonomikuri saqmianobisaTvis; 

z.g) ekonomikur teritoriaze yofnis dros rCeba ucxouri sawarmos/organizaciis 

an ararezidenti fizikuri piris sakuTrebaSi; 
  T) samecniero samedicino mowyobilobebi, maTi saTadarigo da damxmare nawilebi, 

agreTve xelsawyoebi, romlebic gankuTvnilia aseT mowyobilobaTa Senaxvis, 

Semowmebis, SekeTebis an dayalibebisaTvis, samecniero-kvleviTi an saswavlo 
miznebisaTvis, Tu Sesrulebulia yvela Semdegi piroba: 

T.a) droebiT Semotanilia damtkicebuli dawesebulebis mier sakuTari 

saWiroebisaTvis, ara umetes winaswar gansazRvruli raodenobisa da gamoiyeneba 
mxolod aseTi dawesebulebis mier misi zedamxedvelobiTa da pasuxismgeblobiT; 

T.b) ar gamoiyeneba ekonomikuri saqmianobisaTvis; 

T.g) ekonomikur teritoriaze yofnis dros rCeba ucxouri sawarmos/organizaciis 
an ararezidenti fizikuri piris sakuTrebaSi; 

  i) satransporto saSualebebi (garda gemebisa da sahaero safreni 

saSualebebisa), Tu Sesrulebulia Semdegi pirobebi: 
i.a) registrirebulia ucxo qveynis teritoriaze; 

i.b) registrirebulia pirze, romelic ar aris saqarTvelos moqalaqe, da 

gamoiyeneba mis mier saqarTvelos teritoriaze gadasaadgileblad; 
  i1) gemebi da sahaero safreni saSualebebi; 

  k) saqoneli diplomatiuri da turistuli  miznebisaTvis, Tu ekonomikur 

teritoriaze yofnis dros rCeba ucxouri sawarmos/organizaciis an ararezidenti 
fizikuri piris sakuTrebaSi; 

  l) komerciul operaciasTan dakavSirebiT Semotanili konteineri, qvesadgami, 
SefuTva, nimuSi, sareklamo filmi da sxva saqoneli: 

l.a) konteineri („konteinerebis Sesaxeb“ Jenevis 1972 wlis konvenciis mixedviT); 

l.b) qvesadgami; 
l.g) SefuTva (nebismieri nakeToba da masala, romlebic gankuTvnilia im saxiT, ra 

saxiTac isini Semotanilia saqonlis SefuTvis, dacvis, ganTavsebis, damagrebis an 

danawevrebis mizniT, garda SesafuTi masalisa, rogoricaa: Cala-namja, qaRaldi, 
SuSabamba, burbuSela da sxva); 

l.d) nimuSi (nakeToba, romelic aris garkveuli kategoriis mza saqoneli an 

warmoebisaTvis gaTvaliswinebuli saqonlis nimuSi, garda identuri nakeTobisa, 
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romelic miewoda imave piris mier an gaegzavna imave mimRebs im raodenobiT, 

romelic erTad aRebuli, sayovelTaod miRebuli vaWrobis wesebis Tanaxmad, aRar 
aris nimuSi); 

l.e) sareklamo filmi (gamosaxulebis gadaRebuli matareblebi (fonogramiT an 

fonogramis gareSe), romelic aCvenebs ucxouri sawarmos/organizaciis an 
ararezidenti fizikuri piris mier gasayidad an gasaqiraveblad SemoTavazebuli 

nakeTobis an mowyobilobis arss, im pirobiT, rom is gamosadegia potenciuri 

klientisaTvis saCveneblad, magram ara sajaro daTvalierebis darbazSi, 
Semotanilia yoveli filmis TiTo aslis Semcvel safuTavSi da ar aris filmis 

ufro didi amanaTi); 

l.v) saqoneli, romelic Semotanilia gamocdis, Semowmebis, cdebisa da Cvenebis 
Catarebis mizniT; 

l.z) saqoneli, romelic gamoiyeneba gamocdis, Semowmebis, cdebisa da Cvenebis 

Catarebis procesSi; 
l.T) gadaRebuli da gamJRavnebuli kinematografiuli firebi, agreTve pozitiuri 

da gamosaxulebis matarebeli firebi, romlebic gankuTvnilia maT komerciul 

gamoyenebamde saCveneblad; 
l.i) firi, magnituri lenti, magnituri firi da xmis an gamosaxulebis 

matarebeli sxva firi an lenti, romlebic gankuTvnilia gaxmovanebisaTvis, 

dublirebisa da xmis an gamosaxulebis aRwarmoebisaTvis; 
l.k) Cawerili informaciis matareblebi, romlebic gankuTvnilia ufasod 

gagzavnil da gankuTvnil monacemTa avtomaturi gadamuSavebisaTvis; 

l.l) nawarmi (satransporto saSualebebis CaTvliT), romelic Tavisi 
maxasiaTeblebiT SeiZleba gamoyenebul iqnes garkveuli saxis nawarmis 

reklamirebisaTvis an garkveuli mizniT propagandisaTvis; 

  m) ararezidenti fizikuri piris (romelic legitimurad da turistuli mizniT 
rCeba saqarTvelos teritoriaze aranakleb 24 saaTisa da ara umetes 6 Tvisa 

nebismieri 12-Tviani periodis ganmavlobaSi) mier Semotanili Semdegi saqoneli:  

m.a) piradi saiuveliro samkauli; 
m.b) erTi fotoaparati, erTi kinokamera, erTi videokamera Sesabamisi firebiT; 

m.g) erTi binokli, erTi monokulari, erTi durbindi, erTi Wogri; 

m.d) erTi musikaluri instrumenti; 
m.e) erTi bgeraTaRmweri, erTi magnitofoni, erTi diqtofoni; 

m.v) erTi radiomimRebi; 

m.z) erTi fiWuri an erTi mobiluri telefoni; 
m.T) erTi televizori; 

m.i) erTi personaluri kompiuteri da misi mowyobiloba; 

m.k) erTi kalkulatori; 
m.l) erTi Cveulebrivi da erTi saseirno sabavSvo etli (TiTo bavSvze); 

m.m) tansacmeli (fexsacmeli); 

m.n) erTi karavi da karvis sxva mowyobiloba; 
m.o) sportuli aRWurviloba (saTevzao mowyobiloba, erTi velosipedi Zravis 

gareSe, erTi navi, Txilamurebi da sxva sportuli aRWurviloba)  
 

22 tranziti 

23 sawyobi 

24 Sida gadamuSaveba  

25 gare gadamuSaveba 

26 Tavisufali vaWrobis punqtSi saqonlis ganTavseba 

27 Tavisufali zona  

28 Tavisufali sawyobi 
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29 
Tavisufal industriul zonaSi warmoebuli saqonlis Tavisufali industriuli 

zonidan importi 

30 reeqsporti 

31 eqsporti 

32 saqonlis ganadgureba  

33 saqonlis saxelmwifo sakuTrebaSi gadacema  

34 
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis 223-e muxlis moTxovnebis Sesabamisad 

dabrunebuli saqonlis importi 

35 

safosto gzavnilis SemTxvevaSi (garda am cxrilis me-11 striqoniT 

gaTvaliswinebuli SemTxvevisa) sagareo-ekonomikuri saqmianobis erovnuli 

sasaqonlo nomenklaturis 28-e–97-e jgufebis Sesabamisi 300 laramde 
Rirebulebis, 30 kg-mde saerTo wonis saqonlis importi   

36 

sagareo-ekonomikuri saqmianobis erovnuli sasaqonlo nomenklaturis 8703 

sasaqonlo poziciiT gaTvaliswinebuli eleqtroZraviani satransporto 

saSualebebi 

        
    

b) aqcizisagan gaTavisuflebulia:b) aqcizisagan gaTavisuflebulia:b) aqcizisagan gaTavisuflebulia:b) aqcizisagan gaTavisuflebulia:    
    

 
####    dasaxelebadasaxelebadasaxelebadasaxeleba    

1 

  fizikuri piris mier sahaero transportiT Semotanis SemTxvevaSi erTi 

kalendaruli dRis, xolo sxva SemTxvevaSi – 30 kalendaruli dRis ganmavlobaSi 

200 Reri sigaretis an 50 sigaris an 50 sigarilas an 250 grami Tambaqos sxva 
nawarmis an am zRvruli odenobis farglebSi importirebuli Tambaqos am 

dasaxelebuli nawarmis kombinaciis saerTo woniT ara umetes 250 gramis importi; 

aseve 4 litri alkoholiani sasmelis importi 

2 

saqarTveloSi avtosatransporto saSualebiT Semomsvleli piris avtosatrans-

porto saSualebis im standartul avzSi arsebuli sawvavi, romelic Zravis kvebis 

sistemasTan konstruqciulad da teqnologiurad aris dakavSirebuli 

3 

  im saqonlis importi an droebiT Semotana, romelic gankuTvnilia ucxoeTis 

diplomatiur da masTan gaTanabrebul warmomadgenlobaTa oficialuri 

sargeblobisaTvis, am warmomadgenlobaTa diplomatiuri da administraciul-
teqnikuri personalis (maTTan mcxovreb ojaxis wevrTa CaTvliT) piradi 

sargeblobisaTvis, im saxiT, ra saxiTac aseTi gaTavisufleba gaTvaliswinebulia 

Sesabamisi saerTaSoriso SeTanxmebebiT, romelTa monawilec aris saqarTvelo 

4 ucxoeTSi saqarTvelos diplomatiur warmomadgenlobaTa qonebis importi 

5 

piradi moxmarebis sagnebisa da sayofacxovrebo nivTebis importi an droebiT 

Semotana, romlebic gankuTvnilia navTobisa da gazis Zebna-Ziebisa da mopovebis 

samuSaoebSi dasaqmebuli ucxo qveynis moqalaqeebis (maTTan mcxovreb ojaxis wevrTa 
CaTvliT) piradi sargeblobisaTvis 

6 

saerTaSoriso saaviacio da saerTaSoriso sazRvao reisebis gansaxorcieleblad 

bortze misawodeblad gankuTvnili saaviacio sawvavis, sapoxi da sxva damxmare 

saSualebebis importi 

7 
„navTobisa da gazis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gansazRvruli navTobisa da 

gazis operaciebis gansaxorcieleblad navTobproduqtebis importi 
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8 

sagadasaxado kodeqsis 188-e muxlis pirveli nawilis cxrilis me-19 striqoniT 

gaTvaliswinebuli saqonlis importi, Tu igi ar gamoiyeneba aqcizuri saqonlis 
warmoebisaTvis. aRniSnuli saqonlis importisas gadaixdevineba aqcizi, xolo 

saqarTvelos finansTa ministris brZanebiT gansazRvruli dokumentaciis wardgenis 

Semdeg, romelic adasturebs, rom saqoneli ar yofila gamoyenebuli aqcizuri 
saqonlis warmoebisaTvis, gadasaxadis gadamxdels sagadasaxado organo ubrunebs 

aqcizis gadaxdil Tanxas 
 

9 
ucxo qveyanaSi saqarTvelos diplomatiuri warmomadgenlobidan an sakonsulo 
dawesebulebidan rotaciis wesiT samuSao mivlinebidan gamowveuli diplomatiuri 

Tanamdebobis piris mier ojaxze erTi msubuqi avtomobilis importi 

10 

saqarTveloSi mudmivad sacxovreblad Semosvlisas (rac dasturdeba saqarTvelos 
iusticiis saministros mier dadgenili wesiT gacemuli Sesabamisi dokumentiT) 

ojaxze erTi msubuqi avtomobilis importi, romelic ar aris gankuTvnili 

ekonomikuri saqmianobisaTvis 

11 
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis 223-e muxlis moTxovnebis Sesabamisad 
dabrunebuli saqonlis importi 

12 
sagareo-ekonomikuri saqmianobis erovnuli sasaqonlo nomenklaturis 8703 

sasaqonlo poziciiT gaTvaliswinebuli eleqtroZraviani satransporto saSualebebi 

13 

aqcizuri saqonlis eqsporti, garda Savi an/da feradi liTonebis jarTis 
eqsportisa, mxolod im saangariSo periodisaTvis, romlisTvisac gadasaxadis 

gadamxdeli sagadasaxado organos warudgens Semdeg dokumentebs: 
 - sagadasaxado angariS-faqturas da sagadasaxado    angariS-faqturaSi aRniSnuli 

aqcizis Tanxis momwodeblisaTvis gadaxdis damadasturebel dokuments (im 

SemTxvevaSi, Tu eqsportirebuli aqcizuri saqonlis warmoebisaTvis gamoyenebul 
iqna sxva piris mier warmoebuli sxva aqcizuri saqoneli (nedleuli)); 

 - sasaqonlo deklaracias saqonlis eqsportSi gaSvebis Sesaxeb 

 

 
გ) დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან (დღგ) გათავისუფლებულია:გ) დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან (დღგ) გათავისუფლებულია:გ) დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან (დღგ) გათავისუფლებულია:გ) დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან (დღგ) გათავისუფლებულია:    

 

NNNN    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    

1 
  ეროვნული ან/და უცხოური ვალუტის (გარდა ნუმიზმატიკური ან საკოლექციო მიზნებით გამოსა-

ენებლად გათვალისწინებულისა), ფასიანი ქაღალდების იმპორტი 

2   საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის გადასაცემი ოქროსა და ოქროს ზოდების იმპორტი 

3   საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აქციზური მარკების იმპორტი  

4 

  განძეულობის, ჩამორთმეული ან/და უპატრონო საქონლის,  აგრეთვე სახელმწიოსათვის 

მემკვიდრეობით მიღებული საქონლის იმპორტი, რომელთა რეალიზაციით მიღებული შემოსავლები 

შეიტანება ბიუჯეტში 

5 

  სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციისათვის, ჰუმანიტარული დახმარების 

მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის გადასაცემი 

საქონლის ან/და გრანტის შესახებ ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი 

გრანტის გამცემი ან მიმღები პირის მიერ 

6 

  ფიზიკური პირის მიერ კალენდარულ დღეში ერთხელფიზიკური პირის მიერ კალენდარულ დღეში ერთხელფიზიკური პირის მიერ კალენდარულ დღეში ერთხელფიზიკური პირის მიერ კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო 

ნომენკლატურის 06, 07, 08, 19 ჯგუფებისა და 0401–0406, 1601, 1702–1704, 2101–2102 სასაქონლო 

პოზიციების შესაბამისი ჯამური თანხით 500 ლარამდე ღირებულების, საერთო წონით არა უმეტეს 30 კგ-

ისა კვების პროდუქტების იმპორტი (მათ შორის, საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში), რომელიც არ არის 

განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის, გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან ან 

თავისუფალი საწყობიდან საქონლის იმპორტისა 

7 

ფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელფიზიკური პირის მიერ 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის 

სასაქონლო ნომენკლატურის 28–97 ჯგუფების შესაბამისი 500 ლარამდე  ღირებულების, 30 კგ-მდე 

საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის, 

გარდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონიდან ან თავისუფალი საწყობიდან საქონლის იმპორტისა 

8 ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში ერთი  კალენდარული დღის, ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში ერთი  კალენდარული დღის, ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში ერთი  კალენდარული დღის, ფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში ერთი  კალენდარული დღის, 



 

10

ხოლო სხვა შემთხვევაში ხოლო სხვა შემთხვევაში ხოლო სხვა შემთხვევაში ხოლო სხვა შემთხვევაში ––––    30 30 30 30 კალენდაკალენდაკალენდაკალენდარული დღის განმავლობაშირული დღის განმავლობაშირული დღის განმავლობაშირული დღის განმავლობაში 200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 

50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) ან ზემოაღნიშნული 

ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის 

იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი 

9 

  უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგუცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგუცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგუცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის 

მიერმიერმიერმიერ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის 28–97 ჯგუფების (გარდა 87 

ჯგუფისა) შესაბამისი 15000 ლარის ღირებულების საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი 

ეკონომიკური საქმიანობისათვის, ხოლო უცხო ქვეყანაში საქართველოს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო დაწესებულებიდან როტაციის წესით სამუშაო მივლინებიდან 

გამოწვეული დიპლომატიური თანამდებობის პირისათვის – დამატებით მის მიერ პირადი 

სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის (ოჯახზე ერთი სატრანსპორტო საშუალების, მაცივრის, 

კომპიუტერისა და ტელევიზორის) იმპორტი 

10 

  ფიზიკური პირის მიერ საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისასფიზიკური პირის მიერ საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისასფიზიკური პირის მიერ საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისასფიზიკური პირის მიერ საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემოსვლისას (რაც დასტურდება 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით) 

საქონლის (მათ შორის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საქონლის, ოჯახზე ერთი 

სატრანსპორტო საშუალების) იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური 

საქმიანობისათვის 

11 

          ფფფფიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაშიიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაშიიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაშიიზიკური პირის მიერ საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში        საგარეო-ეკონომიკური 

საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის 28–97 ჯგუფების შესაბამისი 3000 ლარამდე ღირებულების, 30 

კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური 

საქმიანობისათვის 

12 
საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის 28–

97 ჯგუფების შესაბამისი 300 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი 

13 

„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნავთობისა და გაზის 

ოპერაციების წარმოებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა-დანადგარების, სატრანსპორტო 

საშუალებების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების, აგრეთვე ზემოაღნიშნული კანონით 

განსაზღვრული ხელშეკრულებების ან/და ნავთობისა და გაზის ოპერაციების საწარმოებლად გაცემული 

ლიცენზიების შესაბამისად ინვესტორებისა და საოპერაციო კომპანიებისათვის ნავთობისა და გაზის 

ოპერაციების განსახორციელებლად საქონლის იმპორტი 

14 

  საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 1211 90 980 00 სასაქონლო 

ქვესუბპოზიციით გათვალისწინებული  ძირტკბილას ფესვები, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი 

ნუსხის მიხედვით სამკურნალო (ფარმაცევტული) მიზნებისათვის განკუთვნილი საგარეო-ეკონომიკური 

საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე და 29-ე ჯგუფებით გათვალისწინებული 

წარმოდგენილი ნედლეულისა და სუბსტანციების,  30-ე ჯგუფით გათვალისწინებული ფარმაცევტული 

პროდუქციის (გარდა საღეჭი რეზინისა), მათ შორის, ვაქცინების იმპორტი 

15 

     

  

არაორგანული ქარაორგანული ქარაორგანული ქარაორგანული ქიმიის პროდიმიის პროდიმიის პროდიმიის პროდუუუუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ მიწათა ქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ მიწათა ქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ მიწათა ქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ მიწათა 

ლითოლითოლითოლითონების, რადიოაქტიუნების, რადიოაქტიუნების, რადიოაქტიუნების, რადიოაქტიურრრრი ელემენტებისი ელემენტებისი ელემენტებისი ელემენტების    ან იზოტოპების არაორგანული ან ან იზოტოპების არაორგანული ან ან იზოტოპების არაორგანული ან ან იზოტოპების არაორგანული ან 

ორგანული ნაერთები ორგანული ნაერთები ორგანული ნაერთები ორგანული ნაერთები     

        I. I. I. I. ქიმიური ელემენტებიქიმიური ელემენტებიქიმიური ელემენტებიქიმიური ელემენტები    

2801 20 000 002801 20 000 002801 20 000 002801 20 000 00    _ იოდი 

2802 00 000 002802 00 000 002802 00 000 002802 00 000 00    გოგირდი სუბლიმირებული ან დალექილი; გოგირდი კოლოიდური 

2828282803 00 100 0003 00 100 0003 00 100 0003 00 100 00    _ მეთანის მური 

2804 40 000 002804 40 000 002804 40 000 002804 40 000 00    _ ჟანგბადი 

        II. II. II. II. არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ნაერთები არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ნაერთები არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ნაერთები არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ნაერთები 

ჟანგბადებთანჟანგბადებთანჟანგბადებთანჟანგბადებთან    

2806 10 000 002806 10 000 002806 10 000 002806 10 000 00    _ წყალბადის ქლორიდი (მარილმჟავა) 

2809 10 000 002809 10 000 002809 10 000 002809 10 000 00    _ დიფოსფორის პენტაოქსიდი 

2809 20 000 002809 20 000 002809 20 000 002809 20 000 00    _ ფოსფორმჟავა და პოლიფოსფორმჟავ ბი 

2810 00 100 002810 00 100 002810 00 100 002810 00 100 00    _ დობორის ტრიოქსიდი 

2810 00 900 002810 00 900 002810 00 900 002810 00 900 00    _ დანარჩენი 

2811 22 000 002811 22 000 002811 22 000 002811 22 000 00    _ _ სილიციუმის დიოქსიდი 

2811 29 300 002811 29 300 002811 29 300 002811 29 300 00    _ _ _ აზოტის ოქსიდები 

        III. III. III. III. არალითონების ნაერთები ჰალოგენებთან ან გოგირდთანარალითონების ნაერთები ჰალოგენებთან ან გოგირდთანარალითონების ნაერთები ჰალოგენებთან ან გოგირდთანარალითონების ნაერთები ჰალოგენებთან ან გოგირდთან    

2812 10 1102812 10 1102812 10 1102812 10 110    00000000    _ _ _ ფოსფორის ოქსიდ ტრიქლორიდი (ქლოროვანი ფო ფორილი) 

2812 10 150 002812 10 150 002812 10 150 002812 10 150 00    _ _ _ ფოსფორის ტრიქლორიდი 

2812 10 160 002812 10 160 002812 10 160 002812 10 160 00    _ _ _ ფოსფორის პენტაქლორიდი 



 

11

2812 10 180 002812 10 180 002812 10 180 002812 10 180 00    _ _ _ დანარჩენი 

2812 10 910 002812 10 910 002812 10 910 002812 10 910 00    _ _ _ დიგოგირდის დიქლორიდი 

2812 10 930 002812 10 930 002812 10 930 002812 10 930 00    _ _ _ გოგირდის დიქლორიდი 

2812 10 940 002812 10 940 002812 10 940 002812 10 940 00    _ _ _ ფოსგენი (კარბონილქლორიდი) 

2812 10 950 002812 10 950 002812 10 950 002812 10 950 00    _ _ _ თიონილის დიქლორიდი (თიონილქლორიდი) 

2812 10 990 002812 10 990 002812 10 990 002812 10 990 00    _ _ _ დანარჩენი 

        IV. IV. IV. IV. არაორგანული ფუძეები, ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და არაორგანული ფუძეები, ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და არაორგანული ფუძეები, ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და არაორგანული ფუძეები, ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და 

პეროქსიდებიპეროქსიდებიპეროქსიდებიპეროქსიდები    

2814 20 000 002814 20 000 002814 20 000 002814 20 000 00    _ ამიაკი წყალხსნარში 

2815 12 000 002815 12 000 002815 12 000 002815 12 000 00    _ _ წყალხსნარში (ნატრის თუთქი ან თხევადი სოდა) 

2815 20 900 002815 20 900 002815 20 900 002815 20 900 00    _ _ წყალხსნარში (კალიუმის თუთქი ან თხევადი პოტაში) 

2816 10 000 002816 10 000 002816 10 000 002816 10 000 00    _ მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი 

2817 00 000 002817 00 000 002817 00 000 002817 00 000 00    თუთიის ოქსიდი; თუთიის პეროქსიდი 

2818 30 000 002818 30 000 002818 30 000 002818 30 000 00    _ ალუმინის ჰიდროქსიდი 

2821 10 000 002821 10 000 002821 10 000 002821 10 000 00    _ რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები 

2823 00 000 002823 00 000 002823 00 000 002823 00 000 00    ტიტანის ოქსიდები 

2825 10 000 002825 10 000 002825 10 000 002825 10 000 00    _ ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები 

2825 20 000 002825 20 000 002825 20 000 002825 20 000 00    _ ლითიუმის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი 

2825 90 800 002825 90 800 002825 90 800 002825 90 800 00    _ _ დანარჩენი 

        V. V. V. V. არაორგანული მჟავებისა და ლითონებიარაორგანული მჟავებისა და ლითონებიარაორგანული მჟავებისა და ლითონებიარაორგანული მჟავებისა და ლითონების მარილები და პეროქსომარილების მარილები და პეროქსომარილების მარილები და პეროქსომარილების მარილები და პეროქსომარილები     

2826 19 100 002826 19 100 002826 19 100 002826 19 100 00    _ _ _ ამონიუმის ან ნატრიუმის 

2827 10 000 002827 10 000 002827 10 000 002827 10 000 00    _ ამონიუმის ქლორიდი 

2827 20 000 002827 20 000 002827 20 000 002827 20 000 00    _ კალციუმის ქლორიდი 

2827 31 000 002827 31 000 002827 31 000 002827 31 000 00    _ _ მაგნიუმის 

2827 32 000 002827 32 000 002827 32 000 002827 32 000 00    _ _ ალუმინის 

2827 39 200 002827 39 200 002827 39 200 002827 39 200 00    _ _ _ რკინის 

2827 51 000 002827 51 000 002827 51 000 002827 51 000 00    _ _ ნატრიუმისა ან კალიუმის ბრომიდები 

2827 60 000 002827 60 000 002827 60 000 002827 60 000 00    _ იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები 

2828 10 000 002828 10 000 002828 10 000 002828 10 000 00    _ კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური და კალციუმის ჰიპოქლორიტები დანარჩენი 

2829 90 100 002829 90 100 002829 90 100 002829 90 100 00    _ _ პერქლორატები 

2830 90 110 002830 90 110 002830 90 110 002830 90 110 00    _ _ კალციუმის, სტიბიუმისა ან რკინის სულფატები 

2832 30 000 002832 30 000 002832 30 000 002832 30 000 00    _ თიოსულფატები 

2833 11 000 002833 11 000 002833 11 000 002833 11 000 00    _ _ დინატრიუმის სულფატი 

2833 21 000 002833 21 000 002833 21 000 002833 21 000 00    _ _ მაგნიუმის 

2833 25 000 002833 25 000 002833 25 000 002833 25 000 00    _ _ სპილენძის 

2833 27 000 002833 27 000 002833 27 000 002833 27 000 00    _ _ ბარიუმის 

2833 29 500 002833 29 500 002833 29 500 002833 29 500 00    _ _ _ რკინის 

2833 29 900 002833 29 900 002833 29 900 002833 29 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2833 30 000 002833 30 000 002833 30 000 002833 30 000 00    _ შაბი 

2834283428342834    10101010    000 00000 00000 00000 00    _ ნიტრიტები 

2834 21 000 002834 21 000 002834 21 000 002834 21 000 00    _ _ კალიუმის 

2834 29 800 002834 29 800 002834 29 800 002834 29 800 00    _ _ _ დანარჩენი 

2835 31 000 002835 31 000 002835 31 000 002835 31 000 00    _ _ ნატრიუმის ტრიფოსფატი (ნატრიუმის ტრიპოლიფოსფატი) 

2836 20 000 002836 20 000 002836 20 000 002836 20 000 00    _ დინატრიუმის კარბონატი 

2836 30 000 002836 30 000 002836 30 000 002836 30 000 00    _ ნატრიუმის წყალბადკარბონატი (ნატრიუმის ბიკარბონატი) 

2836 50 000 002836 50 000 002836 50 000 002836 50 000 00    _ კალციუმის კარბონატი 

2836 91 000 002836 91 000 002836 91 000 002836 91 000 00    _ _ ლითიუმის კარბონატები 

2836 99 110 002836 99 110 002836 99 110 002836 99 110 00    _ _ _ _ მაგნიუმის; სპილენძის 

2839 11 000 002839 11 000 002839 11 000 002839 11 000 00    _ _ ნატრიუმის მეტასილიკატები 

2840 11 000 002840 11 000 002840 11 000 002840 11 000 00    _ _ უწყლო 

2840 19 100 002840 19 100 002840 19 100 002840 19 100 00    _ _ _ დინატრიუმის ტეტრაბორატის პენტაჰიდრატი 

2840 20 100 002840 20 100 002840 20 100 002840 20 100 00    _ _ ნატრიუმის ბორატები უწყლო 

2841 61 000 002841 61 000 002841 61 000 002841 61 000 00    _ _ კალიუმის პერმანგანატი 

2841 90 850 002841 90 850 002841 90 850 002841 90 850 00    _ _ დანარჩენი 

2842 10 000 002842 10 000 002842 10 000 002842 10 000 00    _ სილიკატები ორმაგი ან კომპლექსური, გასაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური 

შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით 

2842 902842 902842 902842 90    101010100 000 000 000 00    _ _ მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის 
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მჟავებისა 

        VI. VI. VI. VI. სხვადასხვა არაორგანული პროდუქტებისხვადასხვა არაორგანული პროდუქტებისხვადასხვა არაორგანული პროდუქტებისხვადასხვა არაორგანული პროდუქტები    

2843 10 100 002843 10 100 002843 10 100 002843 10 100 00    _ _ ვერცხლი 

2843 21 000 002843 21 000 002843 21 000 002843 21 000 00    _ _ ვერცხლის ნიტრატი 

2843 30 000 002843 30 000 002843 30 000 002843 30 000 00    _ ოქროს ნაერთები 

2843 90 100 002843 90 100 002843 90 100 002843 90 100 00    _ _ ამალგამები 

2846 10 000 002846 10 000 002846 10 000 002846 10 000 00    _ ცერიუმის ნაერთები 

2846 90 000 002846 90 000 002846 90 000 002846 90 000 00    _ დანარჩენი 

2847 00 000 002847 00 000 002847 00 000 002847 00 000 00    წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელიწყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელიწყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელიწყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელი    

2849 10 000 002849 10 000 002849 10 000 002849 10 000 00    _ კალციუმის 

2849 20 000 002849 20 000 002849 20 000 002849 20 000 00    _ სილიციუმის 

2849 90 100 002849 90 100 002849 90 100 002849 90 100 00    _ _ ბორის 

2849 90 300 002849 90 300 002849 90 300 002849 90 300 00    _ _ ვოლფრამის 

2849 90 500 002849 90 500 002849 90 500 002849 90 500 00    _ _ ალუმინის; ქრომის; მოლიბდენის; ვანადიუმის; ტანტალის; ტიტანის 

2849 90 900 002849 90 900 002849 90 900 002849 90 900 00    _ _ დანარჩენი 

2853 00 100 002853 00 100 002853 00 100 002853 00 100 00    _ დისტილირებული და კონდუქტომეტრული წყალი და ანალოგიური სისუფთავის 

წყალი 

        ორგანული ქიმიური ნაერთებიორგანული ქიმიური ნაერთებიორგანული ქიმიური ნაერთებიორგანული ქიმიური ნაერთები    

        I.  I.  I.  I.  ნახშირწყალბადები და მანახშირწყალბადები და მანახშირწყალბადები და მანახშირწყალბადები და მათი ჰალოგენირებული, სუთი ჰალოგენირებული, სუთი ჰალოგენირებული, სუთი ჰალოგენირებული, სულლლლფირებული, ნიტრირებული ფირებული, ნიტრირებული ფირებული, ნიტრირებული ფირებული, ნიტრირებული 

ან ნიტროზირებული, წარმოებულებიან ნიტროზირებული, წარმოებულებიან ნიტროზირებული, წარმოებულებიან ნიტროზირებული, წარმოებულები    

2903 11 000 002903 11 000 002903 11 000 002903 11 000 00    _ _ ქლორმეთანი (მეთილქლორიდი) და ქლორეთანი (ეთილქლორიდი) 

2903 13 000 002903 13 000 002903 13 000 002903 13 000 00    _ _ ქლოროფორმი (ტრიქლორმეთანი) 

2903 19 100 002903 19 100 002903 19 100 002903 19 100 00    _ _ _ 1,1,1-ტრიქლორეთანი (მეთილქლოროფორმი) 

        II. II. II. II. სპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან სპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან სპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან სპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან 

ნიტროზირებული წარმოებულებინიტროზირებული წარმოებულებინიტროზირებული წარმოებულებინიტროზირებული წარმოებულები    

2905 22 900 002905 22 900 002905 22 900 002905 22 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2905 31 000 002905 31 000 002905 31 000 002905 31 000 00    _ _ ეთილენგლიკოლი (ეთანდიოლი) 

2905 32 000 002905 32 000 002905 32 000 002905 32 000 00    _ _ პროპილენგლიკოლი (პროპან-1,2-დიოლი) 

2905 42 000 002905 42 000 002905 42 000 002905 42 000 00    _ _ პენტაერითრიტი 

2905 43 000 002905 43 000 002905 43 000 002905 43 000 00    _ _ მანიტი 

2905 44 110 002905 44 110 002905 44 110 002905 44 110 00    _ _ _ _ D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე 

გადაანგარიშებით   

2905 44 910 002905 44 910 002905 44 910 002905 44 910 00    _ _ _ _ D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე 

გადაანგარიშებით 

2905 452905 452905 452905 45    000000000 000 000 000 00    _ _ გლიცერინი 

2905 59 910 002905 59 910 002905 59 910 002905 59 910 00    _ _ _ _ 2,2-ბის (ბრომეთილი) პროპანდიოლი 

2906 11 000 002906 11 000 002906 11 000 002906 11 000 00    _ _ მენთოლი 

2906 13 100 002906 13 100 002906 13 100 002906 13 100 00    _ _ _ სტერინები 

2906 13 900 002906 13 900 002906 13 900 002906 13 900 00    _ _ _ ინოზიტები 

2906 19 000 002906 19 000 002906 19 000 002906 19 000 00    _ _ დანარჩენი 

2906 21 000 002906 21 000 002906 21 000 002906 21 000 00    _ _ ბენზილის სპირტი 

        III.  III.  III.  III.  ფენოლები, ფენოფენოლები, ფენოფენოლები, ფენოფენოლები, ფენოლსპირტები და მალსპირტები და მალსპირტები და მალსპირტები და მათთთთი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ი ჰალოგენირებული, სულფირებული, 

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები     

2907 11 000 002907 11 000 002907 11 000 002907 11 000 00    _ _ ფენოლი (ჰიდროქსიბენზოლი) და მისი მარილები 

2907 12 000 002907 12 000 002907 12 000 002907 12 000 00    _ _ კრეზოლები და მათი მარილები 

2907 15 100 002907 15 100 002907 15 100 002907 15 100 00    _ _ _ 1-ნაფტოლი 

2907 21 000 002907 21 000 002907 21 000 002907 21 000 00    _ _ რეზორცინი და მისი მარილები 

2907 222907 222907 222907 22    000 00000 00000 00000 00    _ _ ჰიდროქინონი (ქინოლი) და მისი მარილები 

2908 91 000 002908 91 000 002908 91 000 002908 91 000 00    – – დინოსები (IშO) და მისი მარილები 

2908 99 000 002908 99 000 002908 99 000 002908 99 000 00    _ – დანარჩენი 

        IV.  IV.  IV.  IV.  მარტივი ეთერები, სპირტების, მარტივი ეთერების, კეტონების პეროქსიდები, მარტივი ეთერები, სპირტების, მარტივი ეთერების, კეტონების პეროქსიდები, მარტივი ეთერები, სპირტების, მარტივი ეთერების, კეტონების პეროქსიდები, მარტივი ეთერები, სპირტების, მარტივი ეთერების, კეტონების პეროქსიდები, 

სამწევრა რგოლიანისამწევრა რგოლიანისამწევრა რგოლიანისამწევრა რგოლიანი    ეპოქსიდები, აცეტალები ეპოქსიდები, აცეტალები ეპოქსიდები, აცეტალები ეპოქსიდები, აცეტალები დდდდა ნახევარცეტალები და მათი ა ნახევარცეტალები და მათი ა ნახევარცეტალები და მათი ა ნახევარცეტალები და მათი 

ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულებიწარმოებულებიწარმოებულებიწარმოებულები    

2909 11 000 002909 11 000 002909 11 000 002909 11 000 00    _ _ დიეთილის ეთერი მარტივი 

2909 41 000 002909 41 000 002909 41 000 002909 41 000 00    _ _ 2,2’-ოქსიდიეთანოლი ეთერი (დიეთილენგლიკოლი, დიგლიკოლი) 

2909 43 000 02909 43 000 02909 43 000 02909 43 000 0        _ _ ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი 
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მონობუთილური 

2909 44 000 002909 44 000 002909 44 000 002909 44 000 00    _ _ ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი 

მონოალკილური, დანარჩენი 

        V. V. V. V. ნაერთები ალდეჰიდურ ფუნქციურ ჯგუფთან ნაერთები ალდეჰიდურ ფუნქციურ ჯგუფთან ნაერთები ალდეჰიდურ ფუნქციურ ჯგუფთან ნაერთები ალდეჰიდურ ფუნქციურ ჯგუფთან     

2912 11 000 002912 11 000 002912 11 000 002912 11 000 00    _ _ მეთანალი (ფორმალდეჰიდი) 

    919191912 12 000 002 12 000 002 12 000 002 12 000 00    _ _ ეთანალი (აცეტალდეჰიდი) 

2912 21 000 002912 21 000 002912 21 000 002912 21 000 00    _ _ ბენზალდეჰიდი 

2912 60 000 002912 60 000 002912 60 000 002912 60 000 00    _ პარაფორმალდეჰიდი 

        VI. VI. VI. VI. ნაერთები კეტონურ და ნაერთები ქინონურ ფუნქციურ ჯგუფებთანნაერთები კეტონურ და ნაერთები ქინონურ ფუნქციურ ჯგუფებთანნაერთები კეტონურ და ნაერთები ქინონურ ფუნქციურ ჯგუფებთანნაერთები კეტონურ და ნაერთები ქინონურ ფუნქციურ ჯგუფებთან    

2914 11 000 002914 11 000 002914 11 000 002914 11 000 00    _ _ აცეტონი 

2914 21 000 002914 21 000 002914 21 000 002914 21 000 00    _ _ ქაფური 

2914 61 000 002914 61 000 002914 61 000 002914 61 000 00    _ _ ანტრაქინონი 

2914 69 100 002914 69 100 002914 69 100 002914 69 100 00    _ _ _ 1,4-ნაფტოქინოლი 

        VII.  VII.  VII.  VII.  კარბონმჟავები და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, კარბონმჟავები და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, კარბონმჟავები და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, კარბონმჟავები და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, 

პეროქსიმჟავები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან პეროქსიმჟავები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან პეროქსიმჟავები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან პეროქსიმჟავები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან 

ნიტროზირებული წარმოებულებინიტროზირებული წარმოებულებინიტროზირებული წარმოებულებინიტროზირებული წარმოებულები    

2915 11 000 002915 11 000 002915 11 000 002915 11 000 00    _ _ ჭიანჭველმჟავა 

2915 12 2915 12 2915 12 2915 12     00000000    00000000    _ _ ჭიანჭველმჟავას მარილები 

2915 13 000 002915 13 000 002915 13 000 002915 13 000 00    _ _ ჭიანჭველმჟავას რთული ეთერები 

2915 21 000 002915 21 000 002915 21 000 002915 21 000 00    _ _ ძმარმჟავა 

2915 24 000 002915 24 000 002915 24 000 002915 24 000 00    _ _ ძმრის ანჰიდრიდი 

2915 29 000 002915 29 000 002915 29 000 002915 29 000 00    _ _ დანარჩენი 

2915 31 000 002915 31 000 002915 31 000 002915 31 000 00    _ _ ეთილაცეტატი 

2915 50 000 002915 50 000 002915 50 000 002915 50 000 00    _ პროპიონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 

2915 70 150 002915 70 150 002915 70 150 002915 70 150 00    _ _ პალმიტინმჟავა 

2915 70 200 002915 70 200 002915 70 200 002915 70 200 00    _ _ პალმიტინმჟავას მარილები და რთული ეთერები 

2915 70 250 002915 70 250 002915 70 250 002915 70 250 00    _ _ სტეარინმჟავა 

2915 70 300 002915 70 300 002915 70 300 002915 70 300 00    _ _ სტეარინმჟავას მარილები 

2915 70 800 002915 70 800 002915 70 800 002915 70 800 00    _ _ სტეარინმჟავას რთული ეთერები 

2915 90 100 002915 90 100 002915 90 100 002915 90 100 00    _ _ ლაურინმჟავა 

2916 12 100 002916 12 100 002916 12 100 002916 12 100 00    _ _ _ მეთილაკრილატი 

2916 13 000 002916 13 000 002916 13 000 002916 13 000 00    _ _ მეთაკრილმჟავა და მისი მარილები 

2916 14 100 002916 14 100 002916 14 100 002916 14 100 00    _ _ _ მეთილმეთაკრილატი 

2916 15 000 002916 15 000 002916 15 000 002916 15 000 00    _ _ ოლეინის, ლინოლისა ან ლინოლენის მჟავები, მათი მარილები და რთული 

ეთერები  

2916 19 100 002916 19 100 002916 19 100 002916 19 100 00    _ _ _ უნდეცილმჟავ ბი, მათი მარილები და რთული ეთერები 

2916 31 000 002916 31 000 002916 31 000 002916 31 000 00    _ _ ბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 

2916 34 000 002916 34 000 002916 34 000 002916 34 000 00    _ _ ფენილძმარმჟავა და მისი მარილები 

2916 35 000 002916 35 000 002916 35 000 002916 35 000 00    _ _ ფენილძმარმჟავას რთული ეთერები 

2917 11 000 002917 11 000 002917 11 000 002917 11 000 00    _ _ მჟაუნმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 

2917 12 100 002917 12 100 002917 12 100 002917 12 100 00    _ _ _ ადიპინმჟავა და მისი მარილები 

2917 12 900 002917 12 900 002917 12 900 002917 12 900 00    _ _ _ ადიპინმჟავას რთული ეთერები 

2917 19 100 002917 19 100 002917 19 100 002917 19 100 00    _ _ _ მალონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 

2917 35 000 002917 35 000 002917 35 000 002917 35 000 00    _ _ ფტალის ანჰიდრიდი 

2917 36 002917 36 002917 36 002917 36 00        00000000    _ _ ტერეფტალმჟავა და მისი მარილები 

2918 11 000 002918 11 000 002918 11 000 002918 11 000 00    _ _ რძის მჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 

2918 12 000 002918 12 000 002918 12 000 002918 12 000 00    _ _ ღვინის მჟავა 

2918 13 000 002918 13 000 002918 13 000 002918 13 000 00    _ _ ღვინის მჟავას მარილები და რთული ეთერები 

2918 14 000 002918 14 000 002918 14 000 002918 14 000 00    _ _ ლიმონმჟავა 

2918 15 000 002918 15 000 002918 15 000 002918 15 000 00    _ _ ლიმონმჟავას მარილები და რთული ეთერები 

2918 16 000 002918 16 000 002918 16 000 002918 16 000 00    _ _ გლუკონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 

2918 19 300 002918 19 300 002918 19 300 002918 19 300 00    _ _ _ ქოლის მჟავა, 3-a, 12-a-დიჰიდროქსი-5-b-ქოლან-24-იანი მჟავა (დეზოქსიქოლის 

მჟავა), მათი მარილები და რთული ეთერები 

2918 21 000 002918 21 000 002918 21 000 002918 21 000 00    _ _ სალიცილმჟავა და მისი მარილები 

2918 2918 2918 2918     2 2 2 2 000 00000 00000 00000 00    _ _ ო-აცეტისალიცილმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 

2918 23 100 002918 23 100 002918 23 100 002918 23 100 00    _ _ _ მეთილსალიცილატი და ფენილსალიცილატი (სალოლი) 

2918 29 300 002918 29 300 002918 29 300 002918 29 300 00    _ _ _ 4-ჰიდროქსიბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები 
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2918 29 800 002918 29 800 002918 29 800 002918 29 800 00    _ _ _ დანარჩენი 

        VIII. VIII. VIII. VIII. არალითონებიარალითონებიარალითონებიარალითონების არაორგანული მჟავების რთული ეთერები, მათი მარილები და  ს არაორგანული მჟავების რთული ეთერები, მათი მარილები და  ს არაორგანული მჟავების რთული ეთერები, მათი მარილები და  ს არაორგანული მჟავების რთული ეთერები, მათი მარილები და  

მათი ჰალოგინირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული მათი ჰალოგინირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული მათი ჰალოგინირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული მათი ჰალოგინირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული 

წარმოებულებიწარმოებულებიწარმოებულებიწარმოებულები     

2920 90 100 002920 90 100 002920 90 100 002920 90 100 00    _ _ გოგირდმჟავას და ნახშირმჟავას რთული ეთერები და მათი მარილები; მათი 

ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტვრირებული ან ნიტროზირებული 

წ რმოებულები  

        IX. IX. IX. IX. ნაერთები აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფითნაერთები აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფითნაერთები აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფითნაერთები აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფით    

2921 11 100 002921 11 100 002921 11 100 002921 11 100 00    _ _ _ მეთილამინი, დი- ან ტრიმეთილამინი 

2921 19 100 002921 19 100 002921 19 100 002921 19 100 00    _ _ _ ტრიეთილამინი და მისი მარილები 

2921 19 300 002921 19 300 002921 19 300 002921 19 300 00    _ _ _ იზოპროპილამინი და მისი მარილები 

2921 19 52921 19 52921 19 52921 19 5    0 0 0 0 00000000    _ _ _ დიეთილამინი და მისი მარილები 

2921 21 000 002921 21 000 002921 21 000 002921 21 000 00    _ _ ეთილენდიამინი და მისი მარილები 

2921 22 000 002921 22 000 002921 22 000 002921 22 000 00    _ _ ჰექსამეთილენდიამინი და მისი მარილები 

2921 41 000 002921 41 000 002921 41 000 002921 41 000 00    _ _ ანილინი და მისი მარილები 

2921 42 100 002921 42 100 002921 42 100 002921 42 100 00    _ _ _ ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული და ნიტროზირებული 

წარმოებუ ები და მათი მარილები 

2921 44 000 002921 44 000 002921 44 000 002921 44 000 00    _ _ დიფენილამინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 

2921 45 000 002921 45 000 002921 45 000 002921 45 000 00    _ _ 1-ნაფთილამინი (a-ნაფთილამინი), 2-ნაფთილამინი (b-ნაფთილამინი) და მათი 

წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 

2921 2921 2921 2921     6 6 6 6 000 00000 00000 00000 00    _ _ ამფეტამინი (INN), ბენზფეტამინი (INN), დექსამფეტამინი (INN), ეთილამფეტამინი 

(INN), ფენკამფამინი (INN), ლეფეტამინი (INN), ლევამფეტამინი (INN), მეფენორექსი 

(INN) და ფენტერმინი (INN); ამ ნაერთების მარილები 

2922292229222922 ამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველი:ური ჯგუფის შემცველი:ური ჯგუფის შემცველი:ური ჯგუფის შემცველი:    

2922 11 000 002922 11 000 002922 11 000 002922 11 000 00    _ _ მონოეთანოლამინი და მისი მარილები 

2922 12 000 002922 12 000 002922 12 000 002922 12 000 00    _ _ დიეთანოლამინი და მისი მარილები 

2922 13 100 002922 13 100 002922 13 100 002922 13 100 00    _ _ _ ტრიეთანოლამინი 

2922 13 900 002922 13 900 002922 13 900 002922 13 900 00    _ _ _ ტრეითანოლამინის 

2922 14 000 002922 14 000 002922 14 000 002922 14 000 00    _ _ დექსტროპროპოქსიფენი (INN) და მისი მარილები 

2922 19 100 002922 19 100 002922 19 100 002922 19 100 00    _ _ _ N-ეთილდიეთანოლამინი 

2922 29 000 002922 29 000 002922 29 000 002922 29 000 00    _ _ დანარჩენი 

2922 31 000 002922 31 000 002922 31 000 002922 31 000 00    _ _ ამფეპრამონი (INN), მეტადონი (INN) და ნორმეტადონი (INN); ამ ნაერთების 

მარილები 

2922 41 000 002922 41 000 002922 41 000 002922 41 000 00    _ _ ლიზინი და მისი რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები 

292292292292        44442 000 002 000 002 000 002 000 00    _ _ გლუტამინმჟავა და მისი მარილები 

2922 43 000 002922 43 000 002922 43 000 002922 43 000 00    _ _ ანტრანილმჟავა და მისი მარილები 

2922 44 000 002922 44 000 002922 44 000 002922 44 000 00    _ _ თილიდინი (INN) და მისი მარილები 

2922 49 100 002922 49 100 002922 49 100 002922 49 100 00    _ _ _ გლიცინი 

2922 49 200 002922 49 200 002922 49 200 002922 49 200 00    _ _ _ b-ალანინი 

2923 10 000 002923 10 000 002923 10 000 002923 10 000 00    _ ქოლინი და მისი მარილები 

2222    23232323    20 000 0020 000 0020 000 0020 000 00    _ ლეციტინები და ფოსფოამინოლიპიდები დანარჩენი 

2924 11 000 002924 11 000 002924 11 000 002924 11 000 00    _ _ მეპრობამატი (INN) 

2924 23 000 002924 23 000 002924 23 000 002924 23 000 00    _ _ 2-აცეტამიდბენზომჟავა (N-აცეტალანტრანილმჟავა) და მისი მარილები 

2924 29 100 002924 29 100 002924 29 100 002924 29 100 00    _ _ _ ლიდოკაინი (INN) 

2924 29 300 2924 29 300 2924 29 300 2924 29 300     0000    _ _ _ პარაცეტამოლი (INN) 

2924 29 950 002924 29 950 002924 29 950 002924 29 950 00    _ _ _ დანარჩენი 

2925 11 000 002925 11 000 002925 11 000 002925 11 000 00    _ _ საქარინი და მისი მარილები 

2925 12 000 002925 12 000 002925 12 000 002925 12 000 00    _ _ გლუტეტიმიდი (INN) 

2926 30 000 002926 30 000 002926 30 000 002926 30 000 00    _ ფენპროპორექსი (INN) და მისი მარილები; მეტადონი (INN) – შუალედური 

პროდუქტი (4-ციანო-2-დიმეტილამინო-4,4-დიფენილბუტანი) 

29292929    8 8 8 8 00 100 0000 100 0000 100 0000 100 00    _ N,N-ბის(2-მეტოქსიეთილი)ჰიდროქსიდამინი 

2928 00 900 002928 00 900 002928 00 900 002928 00 900 00    _ დანარჩენი 

        X. X. X. X. ორგანულორგანულორგანულორგანულ----არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები 

და მათი მარილები, სულფონამიდებიდა მათი მარილები, სულფონამიდებიდა მათი მარილები, სულფონამიდებიდა მათი მარილები, სულფონამიდები    

2930 20 000 002930 20 000 002930 20 000 002930 20 000 00    _ თიოკარბამატები და დითიოკარბამატები 

2930 40 100 02930 40 100 02930 40 100 02930 40 100 0        _ _ მეთიონინი (INN) 

2930 40 900 002930 40 900 002930 40 900 002930 40 900 00    _ _ დანარჩენი 
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2930 90 130 002930 90 130 002930 90 130 002930 90 130 00    _ _ ცისტეინი და ცისტინი 

2930 90 160 002930 90 160 002930 90 160 002930 90 160 00    _ _ ცისტეინისა ან ცისტინის წარმოებულები 

2930 90 850 002930 90 850 002930 90 850 002930 90 850 00    _ _ დანარჩენი 

2932 11 000 002932 11 000 002932 11 000 002932 11 000 00    _ _ ტეტრაჰიდროფურანი 

2932 21 000 002932 21 000 002932 21 000 002932 21 000 00    _ _ კუმარინი, მეთილკუმარინები და ეთილკუმარინები 

2932 29 100 002932 29 100 002932 29 100 002932 29 100 00    _ _ _ ფენოლფთალეინი 

2932 95 000 002932 95 000 002932 95 000 002932 95 000 00    _ _ ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (ყველა იზომერი) 

2932 99 500 002932 99 500 002932 99 500 002932 99 500 00    _ _ _ ეპოქსიდები ოთხწევრა რგოლით 

2932 99 850 002932 99 850 002932 99 850 002932 99 850 00    _ _ _ დანარჩენი 

2933 11 100 002933 11 100 002933 11 100 002933 11 100 00    _ _ _ პროპიფენაზონი (INN) 

2933 19 100 002933 19 100 002933 19 100 002933 19 100 00    _ _ _ ფენილბუტაზონი (INN) 

2933 21 000 002933 21 000 002933 21 000 002933 21 000 00    _ _ ჰიდანთოინი და მისი წარმოებულები 

2933 29 100 002933 29 100 002933 29 100 002933 29 100 00    _ _ _ ნაფაზოლინჰიდროქლორიდი (INNM) და ნაფაზოლინის ნიტრატი (INNM); 

ფენტოლამინი (INN); ტოლაზოლინ ჰიდროქლორიდი (INNM) 

2933 29 900 002933 29 900 002933 29 900 002933 29 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2933 31 000 002933 31 000 002933 31 000 002933 31 000 00    _ _ პირიდინი და მისი მარილები 

2933 32 000 002933 32 000 002933 32 000 002933 32 000 00    _ _ პიპერიდინი და მისი მარილები 

2933 33 000 002933 33 000 002933 33 000 002933 33 000 00    _ _ 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, ფენციკლიდინი (INN) (PჩP), 

ფენოპერიდინი (INN), პიპრადროლი (INN), პრპტრამიდი (INN), პროპირამი (INN) და 

ტრიმეპირიდი (INN); ამ ნაერთების მარილები 

2933 392933 392933 392933 39    101010100 000 000 000 00    _ _ _ იპრონიაზიდი (INN); კეტობემიდონჰიდროქლორიდი (INNM); 

პირიდოსტიგმინბრომიდი (INN) 

2933 39 200 002933 39 200 002933 39 200 002933 39 200 00    _ _ _ 2,3,5,6-ტეტრაქლორპირიდინი 

2933 39 250 002933 39 250 002933 39 250 002933 39 250 00    _ _ _ 3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბონმჟავა 

2933 39 350 002933 39 350 002933 39 350 002933 39 350 00    _ _ _ 2-ჰიდროქსიეთილამონიუმი-3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბოქსილატი 

2933 39 400 002933 39 400 002933 39 400 002933 39 400 00    _ _ _ 2-ბუტოქსიეთილი(3,5,6-ტრიქლორ-2-პირიდილოქსი)აცეტატი 

2933 39 450 002933 39 450 002933 39 450 002933 39 450 00    _ _ _ 3,5-დიქლორ-2,4,6-ტრიფტორპირიდინი 

2933 39 500 002933 39 500 002933 39 500 002933 39 500 00    _ _ _ ფთორქსიპირი (IშO), რთული მეთილის ეთერი 

2933 39 550 002933 39 550 002933 39 550 002933 39 550 00    _ _ _ 4-მეთილპირიდინი 

2933 39 2933 39 2933 39 2933 39     90909090    00000000    _ _ _ დანარჩენი 

2933 41 000 002933 41 000 002933 41 000 002933 41 000 00    _ _ ლევორფანოლი (INN) და მისი მარილები 

2933 49 100 002933 49 100 002933 49 100 002933 49 100 00    _ _ _ ქინოლინის ჰალოგენირებული წარმოებულები; ქინოლინკარბონმჟავას 

წარმოებულები 

2933 49 300 002933 49 300 002933 49 300 002933 49 300 00    _ _ _ დექსტრომეტორფანი (INN) და მისი მარილები 

2933 49 900 002933 49 900 002933 49 900 002933 49 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2933 52 000 002933 52 000 002933 52 000 002933 52 000 00    _ _ მალონილშარდოვანა (ბარბიტურმჟავა) და მისი მარილები 

2933 53 100 002933 53 100 002933 53 100 002933 53 100 00    _ _ _ ფენობარბიტალი (INN), ბარბიტალი (INN) და მათი მარილები 

2933 53 900 002933 53 900 002933 53 900 002933 53 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2933 54 000 002933 54 000 002933 54 000 002933 54 000 00    _ _ მალონილშადროვანას (ბარზიტურმჟავას) დანარჩენი წარმოებულები; ამ 

ნაერთების მა ილები 

2933 55 000 002933 55 000 002933 55 000 002933 55 000 00    _ _ ლოპრაზოლამი (INN), მეკლოკვალონი (INN), მეტაკვალონი (INN) და ზიპეპროლი 

(INN); ამ ნაერთების მარილები 

2933 59 100 002933 59 100 002933 59 100 002933 59 100 00    _ _ _ დიაზინონი (IშO) 

2933 69 100 002933 69 100 002933 69 100 002933 69 100 00    _ _ _ ატრაზინი (IშO); პროპაზინი (IშO); სიმაზინი (IშO); ჰექსაჰიდრო-1,3,5-ტრი-

 იტრო-1,3,5-ტრიაზინი (ჰექსოგენი, ტრიმეთილენტრინიტრამინი) 

2933 69 200 002933 69 200 002933 69 200 002933 69 200 00    _ _ _ მეთენამინი (INN) (ჰექსამეთილენტეტრამინი) 

2933 69 300 002933 69 300 002933 69 300 002933 69 300 00    _ _ _ 2,6-დი-ტრეტ-ბუტილ-4-[4,6-ბის(ოქტილტიო)-1,3,5-ტრიაზინ-2-ილ-ამინო] 

ფენოლი 

2933 69 800 02933 69 800 02933 69 800 02933 69 800 0        _ _ _ დანარჩენი 

2933 71 000 002933 71 000 002933 71 000 002933 71 000 00    _ _ 6-ჰექსანლაქტამი (e-კაპროლაქტამი) 

2933 72 000 002933 72 000 002933 72 000 002933 72 000 00    _ _ კლობაზამი (INN) და მეთიპრილონი (INN) 

2933 79 000 002933 79 000 002933 79 000 002933 79 000 00    _ _ ლაქტამები დანარჩენი 

2933 91 100 002933 91 100 002933 91 100 002933 91 100 00    _ _ _ ქლორდიაზეპოქსიდი (INN) 

2933 91 900 002933 91 900 002933 91 900 002933 91 900 00    _ _ _ დანარჩენი 
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2933 99 1002933 99 1002933 99 1002933 99 100    00000000    _ _ _ ბენზიმიდაზოლ-2-ტიოლ (მერკაპტობენზიმიდაზოლი) 

2933 99 200 002933 99 200 002933 99 200 002933 99 200 00    _ _ _ ინდოლი, 3-მეთილინდოლი (სკატოლი), 6-ალილ-6,7-დიპიდრო-5H-

დიბენზ[ც,ე]აზეპინი(აზეპიტან), ფენინდამინი (INN) და მათი მარილები; იმიპრამინ 

ჰიდროქლორიდი (INNM) 

2933 99 300 002933 99 300 002933 99 300 002933 99 300 00    _ _ _ მონოაზეპინები 

2933 99 400 002933 99 400 002933 99 400 002933 99 400 00    _ _ _ დიაზეპინები 

2933 99 500 002933 99 500 002933 99 500 002933 99 500 00    _ _ _ 2,4-დი-ტერტ-ბუთილ-6(5-ქლორბენზოტრიაზოლ-2-ილ)ფენოლი 

2933 99 900 002933 99 900 002933 99 900 002933 99 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2934 10 000 002934 10 000 002934 10 000 002934 10 000 00    _ ნაერთები სტრუქტურაში არაკონდენსირებული თიაზოლის რგოლის 

(ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი 

2934 20 200 002934 20 200 002934 20 200 002934 20 200 00    _ _ დი(ბენზოთიაზოლ-2-ილ)დისულფიდი; ბენზოთიაზოლ-2-თიოლ 

(მერკაპტობენზოთიაზოლი) და მისი მარილები  

2934 20 800 002934 20 800 002934 20 800 002934 20 800 00    _ _ დანარჩენი 

2934 30 100 002934 30 100 002934 30 100 002934 30 100 00    _ _ თიეთილპერაზინი (INN); თიორიდაზინი (INN) და მისი მარილები 

2934 32934 32934 32934 3        900 00900 00900 00900 00    _ _ დანარჩენი 

29292929    4 4 4 4 91 000 0091 000 0091 000 0091 000 00    _ _ 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 

2934 99 100 002934 99 100 002934 99 100 002934 99 100 00    _ _ _ ქლორპროტიქსენი (INN); ტენალიდინი (INN) და მისი ტარტრატები და 

მალეატები 

2934 99 200 002934 99 200 002934 99 200 002934 99 200 00    _ _ _ ფურაზოლიდონი (INN) 

2934 99 300 002934 99 300 002934 99 300 002934 99 300 00    _ _ _ 7-ამინოცეფალოსპორანმჟავა 

2934 99 400 002934 99 400 002934 99 400 002934 99 400 00    _ _ _ (7ღ,7ღ)-3-აცეტოქსიმეთილ-7-[(ღ)-2-ფორმილოქსი-2-ფენილაცეტამიდო]-8- ქსო-

5-ტია-1-აზაბიციკლო[4,2,0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონმჟავის მარილები და რთული ეთერები 

2934 99 500 002934 99 500 002934 99 500 002934 99 500 00    _ _ _ 1-[2-(1,3-დიოქსან-2-ილ)ეთილ]-2-მეთილპერიდინ ბრომიდი 

2934 99 900 002934 99 900 002934 99 900 002934 99 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2935 00 100 002935 00 100 002935 00 100 002935 00 100 00    _ 3-(1-[7-(გექსადეცილსულფონილამინო)-1H-ინდოლ-3-ილ]-3-ო სო-1H,3H-

ნაფტო[1,8-ცდ]-პირან-1-ილ]-N,N-დიმეთილ-1H-ინდოლ-7-სულფონამიდი 

2935 00 200 002935 00 200 002935 00 200 002935 00 200 00    _ მეთოსულამი (IშO) 

2935 00 900 002935 00 900 002935 00 900 002935 00 900 00    _ დანარჩენი 

        XI. XI. XI. XI. პროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონებიპროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონებიპროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონებიპროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონები    

2936 21 000 002936 21 000 002936 21 000 002936 21 000 00    _ _ A ვიტამინები და მათი წარმოებულები 

2936 22 000 002936 22 000 002936 22 000 002936 22 000 00    _ _ ვიტამინი B1 და მისი წარმოებულები 

2936 23 000 002936 23 000 002936 23 000 002936 23 000 00    _ _ ვიტამინი B2  და მისი წარმოებულები 

2936 24 000 002936 24 000 002936 24 000 002936 24 000 00    _ _ მჟავა D- ან DL პანთოტენმჟავა (ვიტამინი B3 ან ვიტამინი B5), მისი წარმოებულები 

2936 25 000 002936 25 000 002936 25 000 002936 25 000 00    _ _ ვიტამინი B6 და მისი წარმოებულები 

2936 26 000 002936 26 000 002936 26 000 002936 26 000 00    _ _ ვიტამინი B12 და მისი წარმოებულები 

2936 27 000 002936 27 000 002936 27 000 002936 27 000 00    _ _ ვიტამინი ჩ და მისი წარმოებულები 

2936 28 000 002936 28 000 002936 28 000 002936 28 000 00    _ _ ვიტამინი E და მისი წარმოებულები 

2936 29 100 002936 29 100 002936 29 100 002936 29 100 00    _ _ _ ვიტამინი B9 და მისი წარმოებულები 

2936 29 3002936 29 3002936 29 3002936 29 300    00000000    _ _ _ ვიტამინი H და მისი წარმოებულები 

2936 29 900 002936 29 900 002936 29 900 002936 29 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2936 90 110 002936 90 110 002936 90 110 002936 90 110 00    _ _ _ A+D ვიტამინების ბუნებრივი კონცენტრატები 

2936 90 190 002936 90 190 002936 90 190 002936 90 190 00    _ _ _ დანარჩენი 

2936 90 800 002936 90 800 002936 90 800 002936 90 800 00    _ _ ვიტამინების ნარევები, მათ შორის, ნებისმიერ გამხსნელში 

2937 11 000 02937 11 000 02937 11 000 02937 11 000 0        _ _ სომოტოტროპინი, მისი წარმოებულები და სტრუქტურუ ი ანალოგები 

2937 12 000 002937 12 000 002937 12 000 002937 12 000 00    _ _ ინსულინი და მისი მარილები 

2937 19 000 002937 19 000 002937 19 000 002937 19 000 00    _ _ დანარჩენი 

2937 21 000 002937 21 000 002937 21 000 002937 21 000 00    _ _ კორტიზონი, ჰიდროკორტიზონი, პრედნიზონი (დეჰიდროკორტიზონი) და 

პრედნიზოლონი (დეჰიდროჰიდროკორტიზონი) 

2937 22 000 002937 22 000 002937 22 000 002937 22 000 00    _ _ ქორდიკოსტეროიდუ ი ჰორმონების ჰალოგენირებული წარმოებულები 

2937 23 000 002937 23 000 002937 23 000 002937 23 000 00    _ _ ესტროგენები და პროგესტინები 

2937 29 000 002937 29 000 002937 29 000 002937 29 000 00    _ _ დანარჩენი 

2937 31 000 002937 31 000 002937 31 000 002937 31 000 00    _ _ ეპინეფრინი 

2937 39 000 002937 39 000 002937 39 000 002937 39 000 00    _ _ დანარჩენი 

2937 40 000 002937 40 000 002937 40 000 002937 40 000 00    _ ამინომჟავების წარმოებულები 
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2937 50 000 002937 50 000 002937 50 000 002937 50 000 00    _ პროსტაგ ანდინები, ტრომბოქსანები და ლეიკოტრიენები, მათი წარმოებულები და 

სტრუქტურული ანალოგები 

2937 90 000 002937 90 000 002937 90 000 002937 90 000 00    _ დანარჩენი 

        XII.  XII.  XII.  XII.  გლიკოზიდები და ალკალოიდები მცენარეული წარმოშობისა, ბუნებრივი ან გლიკოზიდები და ალკალოიდები მცენარეული წარმოშობისა, ბუნებრივი ან გლიკოზიდები და ალკალოიდები მცენარეული წარმოშობისა, ბუნებრივი ან გლიკოზიდები და ალკალოიდები მცენარეული წარმოშობისა, ბუნებრივი ან 

სინთეზირებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა სინთეზირებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა სინთეზირებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა სინთეზირებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა 

წარმწარმწარმწარმოებულებიოებულებიოებულებიოებულები    

2938 10 000 002938 10 000 002938 10 000 002938 10 000 00    _ რუტოზიდი (რუტინი) და მისი წარმოებულები 

2938 90 100 002938 90 100 002938 90 100 002938 90 100 00    _ _ სათითურას გლიკოზიდები 

2938 90 300 002938 90 300 002938 90 300 002938 90 300 00    _ _ გლიცირიზინმჟავა და გლიცირიზინატები 

2938 90 900 002938 90 900 002938 90 900 002938 90 900 00    _ _ დანარჩენი 

2939 11 000 002939 11 000 002939 11 000 002939 11 000 00    _ _ კონცენტრატები ხაშხაშის ჩალისაგან; ბუპრენორფინი (INN), კოდეინი, 

დი იდროკოდეინი (INN), ეთილმორფინი, ეტორფინი (INN), ჰეროინი, ჰიდროკოდონი 

(INN), ოქსიკოდონი (INN), ოქსიმორფონი (INN), ფოლკოდინი (INN), ტებაკონი (INN) 

და ტებაინი; ამ ნაერთების მარილები 

2939 19 000 002939 19 000 002939 19 000 002939 19 000 00    _ _ დანარჩენი 

2939 20 000 002939 20 000 002939 20 000 002939 20 000 00    _ ალკალოი ები, გამოყოფილი ქინაქინის ხის ქერქისაგან, და მათი წარმოებულები; ამ 

ნაერთების მარილები 

2939 30 000 002939 30 000 002939 30 000 002939 30 000 00    _ კოფეინი და მისი მარილები 

2939 41 000 002939 41 000 002939 41 000 002939 41 000 00    _ _ ეფედრინი და მისი მარილები 

2939 42 000 002939 42 000 002939 42 000 002939 42 000 00    _ _ ფსევდოეფედრინი (INN) და მისი მარილები 

2939 43 000 002939 43 000 002939 43 000 002939 43 000 00    _ _ კატინი (INN) და მისი მარილები 

2939 49 000 002939 49 000 002939 49 000 002939 49 000 00    _ _ დანარჩენი 

2939 51 000 002939 51 000 002939 51 000 002939 51 000 00    _ _ ფენეტილინი (INN) და მისი მარილები 

2939 59 000 002939 59 000 002939 59 000 002939 59 000 00    _ _ დანარჩენი 

2939 61 000 002939 61 000 002939 61 000 002939 61 000 00    _ _ ერგომეტრინი (INN) და მისი მარილები 

2939 62 000 002939 62 000 002939 62 000 002939 62 000 00    _ _ ერგოტამინი (INN) და მისი მარილები 

2929292939 63 000 0039 63 000 0039 63 000 0039 63 000 00    _ _ ლიზერგინმჟავა და მისი მარილები 

2939 69 000 002939 69 000 002939 69 000 002939 69 000 00    _ _ დანარჩენი 

2939 91 110 002939 91 110 002939 91 110 002939 91 110 00    _ _ _ _ გაუსუფთავებელი კოკაინი 

2939 91 190 002939 91 190 002939 91 190 002939 91 190 00    _ _ _ _ დანარჩენი 

2939 91 900 002939 91 900 002939 91 900 002939 91 900 00    _ _ _ დანარჩენი 

2939 992939 992939 992939 99    000 00000 00000 00000 00    _ _ დანარჩენი 

        XIII. XIII. XIII. XIII. ორგანული ნაერთები დანარჩენორგანული ნაერთები დანარჩენორგანული ნაერთები დანარჩენორგანული ნაერთები დანარჩენიიიი    

2940 002940 002940 002940 00    000 00000 00000 00000 00    ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და 

ფრუქტოზას გარდა; შაქრების მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების ფრუქტოზას გარდა; შაქრების მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების ფრუქტოზას გარდა; შაქრების მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების ფრუქტოზას გარდა; შაქრების მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების 

რთული ეთერები, მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 სასაქონლო პოზიციების რთული ეთერები, მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 სასაქონლო პოზიციების რთული ეთერები, მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 სასაქონლო პოზიციების რთული ეთერები, მათი მარილები, გარდა 2937, 2938 ან 2939 სასაქონლო პოზიციების 

პროდუქტებისაპროდუქტებისაპროდუქტებისაპროდუქტებისა    

294294294294        11110 100 000 100 000 100 000 100 00    _ _ ამოქსიცილინი (INN) და მისი მარილები 

2941 10 200 002941 10 200 002941 10 200 002941 10 200 00    _ _ ამპიცილინი (INN), მეთამპიცილინი (INN), პივამპიცილინი (INN) და მათი 

მარილები 

2941 10 900 002941 10 900 002941 10 900 002941 10 900 00    _ _ დანარჩენი 

2941 20 300 002941 20 300 002941 20 300 002941 20 300 00    _ _ დიჰიდროსტრეპტომიცინი, მისი მარილები, რთული ეთერები და ჰიდრატები 

2941 20 800 002941 20 800 002941 20 800 002941 20 800 00    _ _ დანარჩენი 

2941 30 000 002941 30 000 002941 30 000 002941 30 000 00    _ ტეტრაციკლინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 

2941 40 000 002941 40 000 002941 40 000 002941 40 000 00    _ ქლორამფენიკოლი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 

2942942942941 50 000 001 50 000 001 50 000 001 50 000 00    _ ერიტრომიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 

2941 90 000 002941 90 000 002941 90 000 002941 90 000 00    _ დანარჩენი 

2942 00 000 002942 00 000 002942 00 000 002942 00 000 00    ორგანული ნაერთები დანარჩენიორგანული ნაერთები დანარჩენიორგანული ნაერთები დანარჩენიორგანული ნაერთები დანარჩენი    
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  სამედიცინო დანიშნულების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების, გლუკომეტრების (რომლებიც 

რეგისტრირებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

მიერ) და მათი ტესტ-სისტემების იმპორტი 

17 

  იმ საქონლის იმპორტი ან დროებით შემოტანა, რომელიც განკუთვნილია უცხოეთის დიპლომატიურ 

და მასთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური სარგებლობისათვის, ამ 

წარმომადგენლობათა დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან 

მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის, იმ სახით, რა სახითაც ასეთი 

გათავისუფლება გათვალისწინებულია შესაბამისი საერთაშორისო შეთანხმებებით, რომელთა 

მონაწილეც არის საქართველო  
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18 უცხოეთში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა ქონების იმპორტი  

19 

პირადი მოხმარების საგნებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების იმპორტი ან დროებით შემოტანა, 

რომლებიც განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სამუშაოებში 

დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი 

სარგებლობისათვის  

20 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების, კერძოდ, 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენების მშენებლობის, შესრულების 

უზრუნველსაყოფად საქართველოში საქონლის დროებით შემოტანა  

21 სრულად გათავისუფლებული საქონლის დროებით შემოტანა  

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვემოთ ჩამოთვლილი საქონლის დროებით შემოტანა: 

ა) ნებისმიერი სახის ცოცხალი ცხოველები (მათ შორის, თევზები), რომელთა შემოყვანის მიზანია: 

ა.ა) წვრთნა, ვარჯიში, მოშენება, აწონვა, ვეტერინარული დამუშავება ან შემოწმება (შესყიდვის მიზნით 

და სხვა); 

ა.ბ) წარმოდგენაში, გამოფენაში, კონკურსში, შეჯიბრებაში ან ჩვენებაში მონაილეობა; 

ა.გ) გართობა (ცირკის ცხოველები და სხვა), მოგზაურობა (მოგზაურთა შინაური ცხოველების ჩათვლით); 

ა.დ) სპეციალური სამუშაოების შესრულება (პოლიციისათვის და სხვა მიზნეისათვის);  

ა.ე) სამაშველო ოპერაციების ჩატარება; 

ა.ვ) ძოვება; 

ა.ზ) სამუშაოების შესრულება ან ტრანსპორტირება; 

ა.თ) სამედიცინო დანიშნულებით გამოყენება (გველის შხამის მიღება და სხვა); 

ბ) ბაზრობისათვის, გამოფენისათვის, სხვადასხვა სახის შეხვედრისა და მსგავსი ღონისძიებებისათვის 

განკუთვნილი საქონელი, გარდა ღონისძიებაზე წარმოდგენილი დასახარჯი (მოსახმარი, 

გასანადგურებელი) უცხოური საქონლის ნიმუშებისა (კვების პროდუქტები, ელექტროშედუღებისათვის 

განკუთვნილი ელექტროდები, საღებავი, ლაქი, შპალერი, ნაბეჭდი მასალები, კატალოგები, სარეკლამო 

პლაკატები, ფასების მაჩვენებლები და სხვა). ეს საქონელია: 

ბ.ა) საქონელი, რომელიც განკუთვნილია უცხოური დანადგარებისა და მოწყოილობების საჩვენებლად 

და გამოსაცდელად; 

ბ.ბ) სამშენებლო და დეკორატიული მასალა (ელექტრომოწყობილობების ჩათვლით), რომელიც 

აუცილებელია უცხოური დანადგარებისა და მოწყობილობების საჩვენებლად და გამოსაცდელად; 

ბ.გ) სარეკლამო-საჩვენებელი მასალა, რომელიც განკუთვნილია უცხოური საქონლის საჯარო 

დემონსტრირებისათვის (ხმისა და გამოსახულების ჩამწერი საშუალებები, ფილმები და სლაიდები, ასევე 

სხვა შესაბამისი მოწყობილობა); 

  გ) კინემატოგრაფიისათვის, პრესისათვის, ტელევიზიისა და რადიოს გადაცემებისათვის საჭირო 

პროფესიონალური მოწყობილობები, რომლებიც ეკუთვნის უცხოურ საწარმოს/ორგანიზაციას ან 

არარეზიდენტ ფიზიკურ პირს, საქართველოში შემოტანილია და გამოიყენება ამავე პირის მიერ მხოლოდ 

პრესის, ხმოვანი და სატელევიზიო მოწყობილობებისათვის, რომლებიც საჭიროა უცხოური კანონ-

მდებლობის შესაბამისად შექმნილი პრესის, მაუწყებლობის ან სატელევიზიო ორგანიზაციის იმ 

წარმომადგენლობისათვის, რომელიც ამზადებს ან გადასცემს რეპორტაჟებს ან იწერს სპეციალურ 

პროგრამებს; კინემატოგრაფიული მიზნებისათვის განკუთვნილი პროფესიონალური მოწყობილობები, 

რომლებიც საჭიროა იმ უცხოური საწარმოსათვის/ორგანიზაციისათვის ან არარეზიდენტი ფიზიკური 

პირისათვის, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ახორციელებს ფილმის (ფილმების) 

გადაღებას. ეს მოწყობილობებია: 

გ.ა) პრესისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები: პერსონალური კომპიუტერი, ტელეფაქსი, საბეჭდი 

მანქანა, ყველა ტიპის ფოტოაპარატი (ფირიანი და ელექტრონული), ხმის გადამცემი ან გამოსახულების 

ჩამწერი ანდა აღმწარმოებელი აპარატები (მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი, ფლეიერი, მიკროფონი, 

მიქშერული პულტი, აკუსტიკური სვეტი), ხმის ან გამოსახულების ჩანაწერების მატარებლები ჩანაწერით 

ან ჩანაწერის გარეშე, საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ოსცილოგრაფი, მაგნიტოფონისა 

და ვიდეომაგნიტოფონის შესამოწმებელი სისტემები, მულტიმეტრი, ჩემოდანი და ჩანთა 

ინსტრუმენტებისათვის, ვექტოროსკოპი, ვიდეოსიგნალების გენერატორი და ა.შ.), გამანათებელი 

მოწყობილობები (პროჟექტორი, ტრანსფორმატორი, სამფეხა), დამხმარე საკუთვნოები (კასეტა, 

ფოტომეტრი, ობიექტივი, სამფეხა, აკუმულატორი, ამძრავი ღვედი, ბატარეის დასატენი მოწყობილობა, 

მონიტორი); 

გ.ბ) რადიომაუწყებლობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები: კავშირგაბმულობის მოწყობილობები 

(რადიოგადამცემი, რადიომიმღები ან გადამცემები, ტერმინალები, ქსელთან ან კაბელთან 

მისაერთებელი, კავშირგაბმულობის თანამგზავრული ხაზები), მოწყობილობები ბგერითი სიხშირეების 

გენერირებისათვის (ხმის ჩამწერი, რეგისტრაციის ან აღმწარმოებელი აპარატები), საზომ-საკონტროლო 

აპარატები და ხელსაწყოები (ოსცილოგრაფი, მაგნიტოფონისა და ვიდეომაგნიტოფონის შესამოწმებელი 

სისტემები, მულტიმეტრი, ჩემოდანი და ჩანთა ინსტრუმენტებისათვის, ვექტოროსკოპი, 

ვიდეოსიგნალების გენერატორი და ა.შ.), დამხმარე მოწყობილობები და საკუთვნოები (საათი, 
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ქრონომეტრი, კომპასი, მიკროფონი, მიქშერული პულტი, ხმის ჩამწერი მაგნიტური ლენტი, 

ელექტროაგრეგატი, ტრანსფორმატორი, ბატარეა და აკუმულატორი, ბატარეის დასატენი მოწყობილობა, 

ჰაერის გამათბობელი, კონდიცირებისა და ვენტილაციის აპარატურა და ა.შ.), ხმის ჩანაწერების 

მატარებლები ჩანაწერით ან ჩანაწერის გარეშე; 

გ.გ) ტელევიზიისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები: ტელეკამერა, ტელეკინოპროექციის დანადგარი, 

საზომ-საკონტროლო აპარატები და ხელსაწყოები, გადამცემი და რეტრანსლაციის აპარატები, ხმის ან 

გამოსახულების ჩამწერი ანდა აღმწარმოებელი აპარატები (მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი, 

ფლეიერი, მიკროფონი, მიქშერული პულტი, აკუსტიკური სვეტი), გამანათებელი მოწყობილობები 

(პროჟექტორი, ტრანსფორმატორი, სამფეხა), აპარატურა ვიდეომონტაჟისათვის, დამხმარე 

მოწყობილობები და საკუთვნოები (საათი, ქრონომეტრი, კომპასი, ობიექტივი, ფოტომეტრი, სამფეხა, 

ბატარეის დასატენი მოწყობილობა, კასეტა, ელექტროაგრეგატი, ტრანსფორმატორი, ბატარეა და 

აკუმულატორი, ჰაერის გამათბობელი, კონდიცირებისა და ვენტილაციის აპარატურა და ა.შ.), ხმის ან 

გამოსახულების ჩანაწერების მატარებლები ჩანაწერით, ან ჩანაწერის გარეშე (გადაცემის სათაური, 

სადგურის პირობითი მოსახმობი სიგნალი, მუსიკალური ჩანართი და ა.შ.), მიმდინარე გადასაღები 

მასალა (კინოფირი და ა.შ.), მუსიკალური ინსტრუმენტები, კოსტიუმები, დეკორაციები და სხვა 

თეატრალური და სასცენო აქსესუარები, გრიმი, თმის საშრობი; 

გ.დ) სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც შემუშავებულია ან სპეციალურად მომარჯვებულია 

ზემოთ მითითებული მიზნებისათვის, კერძოდ, სატრანსპორტო საშუალებები ტელეგადამცემი 

აპარატურისათვის, სატელევიზიო დამხმარე მოწყობილობებისა და საკუთვნოებისათვის, ხმის ჩამწერი 

ან აღმწარმოებელი აპარატებისათვის, შენელებული აღწარმოების აპარატურისათვის, გამანათებელი 

მოწყობილობებისათვის; 

გ.ე) კინემატოგრაფიისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები: ყველა ტიპის კამერა (კინოკამერა და 

ვიდეოკამერა), საზომ-საკონტროლო მოწყობილობები და აპარატები (ოსცილოგრაფი, მაგნიტოფონისა და 

ვიდეომაგნიტოფონის შესამოწმებელი სისტემები, მულტიმეტრი, ჩემოდანი და ჩანთა 

ინსტრუმენტებისათვის, ვექტოროსკოპი, ვიდეოსიგნალების გენერატორი და ა.შ.), ამწე-ურიკა 

ოპერატორისათვის და შტატივი მიკროფონისათვის, გამანათებელი მოწყობილობები (პროჟექტორი, 

ტრანსფორმატორი, სამფეხა), აპარატურა ვიდეომონტაჟისათვის, ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი ანდა 

აღმწარმოებელი აპარატები (მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი, ფლეიერი, მიკროფონი, მიქშერული 

პულტი, აკუსტიკური სვეტი), მიმდინარე გადასაღები მასალა, დამხმარე მოწყობილობები და 

საკუთვნოები (საათი, ქრონომეტრი, კომპასი, მიკროფონი, მიქშერული პულტი, ხმის ჩამწერი მაგნიტური 

ლენტი, ელექტროაგრეგატი, ტრანსფორმატორი, ბატარეა და აკუმულატორი, ბატარეის დასატენი 

მოწყობილობა, ჰაერის გამათბობელი, კონდიცირებისა და ვენტილაციის აპარატურა და ა.შ.), 

მუსიკალური ინსტრუმენტები, კოსტიუმები, დეკორაციები და სხვა თეატრალური და სასცენო 

აქსესუარები, გრიმი, თმის საშრობი; 

გ.ვ) სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც შემუშავებულია ან სპეციალურად მომარჯვებულია 

ზემოთ მითითებული მიზნებისათვის; 

  დ) სხვა მოწყობილობები: 

დ.ა) მოწყობილობები მანქანის, დანადგარის, სატრანსპორტო მოწყობილობების მონტაჟის, გამოცდის, 

გაშვების, კონტროლის, შემოწმების, ტექნიკური მომსახურების ან შეკეთებისათვის: ხელსაწყოები, 

მოწყობილობები და ხელსაწყოები გაზომვისათვის, შემოწმებისა და კონტროლისათვის (ტემპერატურის, 

წნევის, მანძილის, სიმაღლის, ზედაპირის, სიჩქარის და ა.შ.), მათ შორის, ელექტრონული ხელსაწყოები 

(ვოლტმეტრი, ამპერმეტრი, საზომი სადენი, კომპარატორი, ტრანსფორმატორი, სარეგისტრაციო 

მოწყობილობა და ა.შ.) და მოსაჭერი მოწყობილობები, აპარატები და მოწყობილობები მანქანებისა და 

დანადგარების ფოტოგრაფირებისათვის მონტაჟის დროს და მის შემდეგ, ხელსაწყო გემის ტექნიკური 

კონტროლისათვის; 

დ.ბ) ექსპერტის, ბუღალტრისა და მსგავსი პროფესიის ადამიანებისათვის აუცილებელი 

მოწყობილობები: პერსონალური კომპიუტერი, საბეჭდი მანქანა, ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი ანდა 

აღმწარმოებელი ან გადამცემი აპარატები, საანგარიშო ხელსაწყო და აპარატი; 

დ.გ) მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ექსპერტისათვის, რომელსაც ევალება ტოპოგრაფიული გადაღება 

ან გეოფიზიკური დაზვერვა: საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები და აპარატები, საბურღი 

მოწყობილობა, გადამცემი მოწყობილობა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობა; 

დ.დ) მოწყობილობა, რომელსაც იყენებს ექსპერტი გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის 

მიზნით; 

დ.ე)  ხელსაწყოები და აპარატები, რომლებიც აუცილებელია ექიმის, ქირურგის, ვეტერინარის, 

სანიტრისა და მსგავსი პროფესიის ადამიანებისათვის; 

დ.ვ) მოწყობილობები, რომლებიც აუცილებელია არქეოლოგიის, პალეონტოლოგიის, გეოგრაფიის, 

ზოოლოგიისა და სხვა სპეციალისტებისათვის; 

დ.ზ) მოწყობილობები, რომლებიც აუცილებელია მსახიობისათვის, თეატრალური დასისა და 

ორკესტრისათვის; საგნები, რომლებიც გამოიყენება წარმოდგენის მსვლელობის დროს, მუსიკალური 
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ინსტრუმენტები, დეკორაციები, კოსტიუმები და ა.შ.; 

დ.თ) მოწყობილობა, რომელიც აუცილებელია მომხსენებლისათვის თავისი მოხსენების 

განმარტებისათვის;  

დ.ი) მოწყობილობები, რომლებიც აუცილებელია მოგზაურობის დროს ფოტოსურათების გადასაღებად 

(ნებისმიერი სახის ფოტოაპარატი, კასეტა, ექსპონომეტრი, ობიექტივი, სამფეხა, აკუმულატორი, ამძრავი 

ქამარი, ბატარეის დასატენი მოწყობილობა, მონიტორი, გამანათებელი, მოდური ტანსაცმელი და 

მანეკენის ტუალეტის საგნები და ა.შ.); 

დ.კ) ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები, როგორებიცაა: 

მოძრავი საკონტროლო დანადგარი, მოძრავი სახელოსნო, მოძრავი ლაბორატორია და ა.შ.; 

  ე) საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული მიზნებისათვის შემოტანილი საქონელი (თუ 

საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ყოფნის დროს ეს საქონელი რჩება უცხოური 

საწარმოს/ორგანიზაციის ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საკუთრებაში): 

ე.ა) ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი ანდა აღმწარმოებელი აპარატები: ეპიდიასკოპი, კინოპროექტორი, 

რირპროექტორი და ეპისკოპი, მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი და კინოსკოპი, დახშული 

სატელევიზიო სისტემა; 

ე.ბ) ხმისა და გამოსახულების მატარებლები: დიაპოზიტივი, დიაფილმი და მიკროფილმი, კინოფილმი, 

ხმოვანი ჩანაწერი (მაგნიტური ლენტი, დისკი), ვიდეოლენტი; 

ე.გ) სპეციალური მოწყობილობები: ბიბლიოგრაფიული მოწყობილობა და აუდიოვიზუალური 

საშუალებები ბიბლიოთეკისათვის, მოძრავი ბიბლიოთეკა, უცხოურ ენათა შემსწავლელი ლაბორატორია, 

სინქრონული თარგმანის მოწყობილობა, მექანიკური ან ელექტრონული პროგრამული სასწავლო მანქანა, 

სპეციალურად შექმნილი მოწყობილობა ინვალიდების სწავლებისათვის ან მათი პროფესიული 

მომზადებისათვის; 

ე.დ) სხვა მოწყობილობები: კედლის დიაგრამა, მაკეტი, გრაფიკა, რუკა, გეგმა, ფოტოსურათი და ნახატი, 

საჩვენებლად შექმნილი ხელსაწყო, აპარატები და მოდელები, ხმოვანი ან ვიზუალური პედაგოგიური 

ინფორმაციის მატარებელი საგნების კოლექცია, რომელიც შექმნილია ამა თუ იმ საგნის (სასწავლო 

კომპლექტების) სასწავლებლად, ხელობის შესასწავლი ხელსაწყო, აპარატი, ინსტრუმენტი და ჩარხი, 

მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია სამაშველო პერსონალის მოსამზადებლად, იმ სატრანსპორტო 

საშუალებების ჩათვლით, რომლებიც შექმნილია ან სპეციალურად გამოიყენება სამაშველო ოპერაციის 

დროს; 

ე.ე) წიგნები და ბეჭდვითი პროდუქცია: ყველა ჟანრის წიგნი, დაუსწრებელი სწავლების 

სახელმძღვანელო, გაზეთი და პერიოდული გამოცემა, ბროშურა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

ნავსადგურში მეზღვაურების დასვენებისათვის ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ;  

ე.ვ) აუდიოვიზუალური დანადგარები: ხმის ან გამოსახულების აღმწარმოებელი აპარატები, 

მაგნიტოფონი, რადიომიმღები და ტელევიზორი, საპროექციო აპარატი, ჩანაწერი დისკზე ან მაგნიტურ 

ლენტზე (ენების შემსწავლელი კურსები, რადიოგადაცემები, მუსიკალური ჩანაწერები და გასართობი 

ხასიათის ჩანაწერები), გადაღებული ან გამჟღავნებული კინო- და ფოტოფირები, დიაპოზიტივი, 

ვიდეოლენტი; 

ე.ზ) სპორტული ნაწარმი: სპორტული ტანსაცმელი, დიდი და პატარა ბურთები, ჩოგანი და ბადე, 

გემბანის თამაშები (შესაბამისი მოწყობილობა), ინვენტარი მძლეოსნობისათვის, სატანვარჯიშო 

მოწყობილობა; 

ე.თ) მოწყობილობები თამაშისა და დასვენებისათვის: ოთახის თამაშები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, 

მოწყობილობები და აქსესუარები მოყვარულთა თეატრისათვის, მოწყობილობები ფერწერისათვის, 

სკულპტურისათვის, ხესა და ლითონზე მუშაობისათვის, ხალიჩის დასამზადებლად და ა.შ.; 

ე.ი) რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად საჭირო ნივთები; 

ე.კ) დასვენებისათვის აუცილებელი მოწყობილობის ნაწილები, დეტალები და საკუთვნოები;  

ე.ლ) თეატრალური კოსტიუმები და აქსესუარები, რომლებიც გამოგზავნილია თეატრალური 

საზოგადოებისა და თეატრისათვის დროებით, უსასყიდლო სარგებლობისათვის; 

ე.მ) პარტიტურა და ნოტები, რომლებიც გამოგზავნილია საკონცერტო დარბაზების ან ორკესტრისათვის 

დროებით, უსასყიდლო სარგებლობისათვის; 

ვ) საქონელი, რომელიც სახელმწიფო ორგანოებს ან/და დაწესებულებებს დროებით, უსასყიდლოდ 

გადაეცათ სტიქიური უბედურების, ავარიის, კატასტროფისა და ეპიდემიის  შედეგების 

სალიკვიდაციოდ; 

ზ) სასწავლო დამხმარე საშუალებები, მათი სათადარიგო და დამხმარე ნაწილები და სამეცნიერო 

მოწყობილობები, აგრეთვე ხელსაწყოები, რომლებიც განკუთვნილია ასეთ დამხმარე საშუალებათა 

შენახვის, შემოწმების, შეკეთების ან დაყალიბებისათვის, თუ შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა: 

ზ.ა) დროებით შემოტანილია დამტკიცებული დაწესებულების მიერ საკუთარი საჭიროებისათვის, არა 

უმეტეს წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობისა და გამოიყენება მხოლოდ ასეთი დაწესებულების მიერ 

მისი ზედამხედველობითა და პასუხისმგებლობით; 

ზ.ბ) არ გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობისათვის; 
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ზ.გ) ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ყოფნის დროს რჩება უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის ან 

არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საკუთრებაში; 

  თ) სამეცნიერო სამედიცინო მოწყობილობები, მათი სათადარიგო და დამხმარე ნაწილები, აგრეთვე 

ხელსაწყოები, რომლებიც განკუთვნილია ასეთ მოწყობილობათა შენახვის, შემოწმების, შეკეთების ან 

დაყალიბებისათვის, სამეცნიერო-კვლევითი ან სასწავლო მიზნებისათვის, თუ შესრულებულია ყველა 

შემდეგი პირობა: 

თ.ა) დროებით შემოტანილია დამტკიცებული დაწესებულების მიერ საკუთარი საჭიროებისათვის, არა 

უმეტეს წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობისა და გამოიყენება მხოლოდ ასეთი დაწესებულების მიერ 

მისი ზედამხედველობითა და პასუხისმგებლობით; 

თ.ბ) არ გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობისათვის; 

თ.გ) ეკონომიკურ ტერიტორიაზე ყოფნის დროს რჩება უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის ან 

არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საკუთრებაში; 

  ი) სატრანსპორტო საშუალებები (გარდა გემებისა და საჰაერო საფრენი საშუალებებისა), თუ 

შესრულებულია შემდეგი პირობები: 

ი.ა) რეგისტრირებულია უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე; 

ი.ბ) რეგისტრირებულია პირზე, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე, და გამოიყენება მის მიერ 

საქართველოს ტერიტორიაზე გადასაადგილებლად; 

  ი1) გემები და საჰაერო საფრენი საშუალებები; 

  კ) საქონელი დიპლომატიური და ტურისტული  მიზნებისათვის, თუ ეკონომიკურ ტერიტორიაზე 

ყოფნის დროს რჩება უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის 

საკუთრებაში; 

  ლ) კომერციულ ოპერაციასთან დაკავშირებით შემოტანილი კონტეინერი, ქვესადგამი, შეფუთვა, 

ნიმუში, სარეკლამო ფილმი და სხვა საქონელი: 

ლ.ა) კონტეინერი („კონტეინერების შესახებ“ ჟენევის 1972 წლის კონვენციის მიხედვით); 

ლ.ბ) ქვესადგამი; 

ლ.გ) შეფუთვა (ნებისმიერი ნაკეთობა და მასალა, რომლებიც განკუთვნილია იმ სახით, რა სახითაც ისინი 

შემოტანილია საქონლის შეფუთვის, დაცვის, განთავსების, დამაგრების ან დანაწევრების მიზნით, გარდა 

შესაფუთი მასალისა, როგორიცაა: ჩალა-ნამჯა, ქაღალდი, შუშაბამბა, ბურბუშელა და სხვა); 

ლ.დ) ნიმუში (ნაკეთობა, რომელიც არის გარკვეული კატეგორიის მზა საქონელი ან წარმოებისათვის 

გათვალისწინებული საქონლის ნიმუში, გარდა იდენტური ნაკეთობისა, რომელიც მიეწოდა იმავე პირის 

მიერ ან გაეგზავნა იმავე მიმღებს იმ რაოდენობით, რომელიც ერთად აღებული, საყოველთაოდ 

მიღებული ვაჭრობის წესების თანახმად, აღარ არის ნიმუში); 

ლ.ე) სარეკლამო ფილმი (გამოსახულების გადაღებული მატარებლები (ფონოგრამით ან ფონოგრამის 

გარეშე), რომელიც აჩვენებს უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის 

მიერ გასაყიდად ან გასაქირავებლად შემოთავაზებული ნაკეთობის ან მოწყობილობის არსს, იმ პირობით, 

რომ ის გამოსადეგია პოტენციური კლიენტისათვის საჩვენებლად, მაგრამ არა საჯარო დათვალიერების 

დარბაზში, შემოტანილია ყოველი ფილმის თითო ასლის შემცველ საფუთავში და არ არის ფილმის 

უფრო დიდი ამანათი); 

ლ.ვ) საქონელი, რომელიც შემოტანილია გამოცდის, შემოწმების, ცდებისა და ჩვენების ჩატარების 

მიზნით; 

ლ.ზ) საქონელი, რომელიც გამოიყენება გამოცდის, შემოწმების, ცდებისა და ჩვენების ჩატარების 

პროცესში; 

ლ.თ) გადაღებული და გამჟღავნებული კინემატოგრაფიული ფირები, აგრეთვე პოზიტიური და 

გამოსახულების მატარებელი ფირები, რომლებიც განკუთვნილია მათ კომერციულ გამოყენებამდე 

საჩვენებლად; 

ლ.ი) ფირი, მაგნიტური ლენტი, მაგნიტური ფირი და ხმის ან გამოსახულების მატარებელი სხვა ფირი ან 

ლენტი, რომლებიც განკუთვნილია გახმოვანებისათვის, დუბლირებისა და ხმის ან გამოსახულების 

აღწარმოებისათვის; 

ლ.კ) ჩაწერილი ინფორმაციის მატარებლები, რომლებიც განკუთვნილია უფასოდ გაგზავნილ და 

განკუთვნილ მონაცემთა ავტომატური გადამუშავებისათვის; 

ლ.ლ) ნაწარმი (სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით), რომელიც თავისი მახასიათებლებით 

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გარკვეული სახის ნაწარმის რეკლამირებისათვის ან გარკვეული მიზნით 

პროპაგანდისათვის; 

  მ) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (რომელიც ლეგიტიმურად და ტურისტული მიზნით რჩება 

საქართველოს ტერიტორიაზე არანაკლებ 24 საათისა და არა უმეტეს 6 თვისა ნებისმიერი 12-თვიანი 

პერიოდის განმავლობაში) მიერ შემოტანილი შემდეგი საქონელი:  

მ.ა) პირადი საიუველირო სამკაული; 

მ.ბ) ერთი ფოტოაპარატი, ერთი კინოკამერა, ერთი ვიდეოკამერა შესაბამისი ფირებით; 

მ.გ) ერთი ბინოკლი, ერთი მონოკულარი, ერთი დურბინდი, ერთი ჭოგრი; 
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მ.დ) ერთი მუსიკალური ინსტრუმენტი; 

მ.ე) ერთი ბგერათაღმწერი, ერთი მაგნიტოფონი, ერთი დიქტოფონი; 

მ.ვ) ერთი რადიომიმღები; 

მ.ზ) ერთი ფიჭური ან ერთი მობილური ტელეფონი; 

მ.თ) ერთი ტელევიზორი; 

მ.ი) ერთი პერსონალური კომპიუტერი და მისი მოწყობილობა; 

მ.კ) ერთი კალკულატორი; 

მ.ლ) ერთი ჩვეულებრივი და ერთი სასეირნო საბავშვო ეტლი (თითო ბავშვზე); 

მ.მ) ტანსაცმელი (ფეხსაცმელი); 

მ.ნ) ერთი კარავი და კარვის სხვა მოწყობილობა; 

მ.ო) სპორტული აღჭურვილობა (სათევზაო მოწყობილობა, ერთი ველოსიპედი ძრავის გარეშე, ერთი 

ნავი, თხილამურები და სხვა სპორტული აღჭურვილობა)  
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საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტთან 

შეთანხმებული, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 5 იანვრის N2/ნ – N5 ერთობლივი ბრძანებით 

დადგენილი ნუსხის მიხედვით ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ან/და ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმისჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ან/და ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმისჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ან/და ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმისჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ან/და ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის 

იმპორტი, რომელიც მარკირებულია ასეთად მიწოდებისას 

    

ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ნუსხაჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ნუსხაჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ნუსხაჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ნუსხა    

სეს ესნ კოდისეს ესნ კოდისეს ესნ კოდისეს ესნ კოდი    საქონლის დასახელებასაქონლის დასახელებასაქონლის დასახელებასაქონლის დასახელება    

0402040204020402    29 110 0029 110 0029 110 0029 110 00
ა) დედის რძის ჩამნაცვლებელი ადაპტირებული ნარევები; 

ბ) რძე და რძის პროდუქტები  

((((0403040304030403მაწონი, იოგურტი, კეფირი, ფერმენტირებული ან შედედებული რძე და ნაღები 

1602 10 001 001602 10 001 001602 10 001 001602 10 001 00
ცხოველების, ფრინველების და თევზის ხორცის შემცველი 

პროდუქტები 

1901 10 000 001901 10 000 001901 10 000 001901 10 000 00ბავშვთა კვება, საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული 

1905190519051905ნამცხვარი და ორცხობილა 

2005 10 001 002005 10 001 002005 10 001 002005 10 001 00ხილის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის შემცველი ნარევები 

2007 10 101 002007 10 101 002007 10 101 002007 10 101 00

ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, ხილის 

ან კაკლის პიურე, ხილის ან კაკლის პასტა, თბური დამუშავებით მიღებული, მათ 

შორის, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით 

2007 10 911 002007 10 911 002007 10 911 002007 10 911 00  ბავშვთა კვებისათვის  

2007 10 991 002007 10 991 002007 10 991 002007 10 991 00ბავშვთა კვებისათვის 

2009200920092009წვენები 

2101 20 920 002101 20 920 002101 20 920 002101 20 920 00ჩაი 

0811           0909   1211           0811           0909   1211           0811           0909   1211           0811           0909   1211           

2106210621062106    
  ,,მცენარეული ჩაი" 

2104 20 0012104 20 0012104 20 0012104 20 001    00000000
მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ  

მოსამზადებლად; ჰომოგენიზებული შედგენილი მზა საკვები პროდუქტები 

3004 90 990 003004 90 990 003004 90 990 003004 90 990 00ნაყენები 

შენიშვნა: 

1.  ნუსხაში შემავალი საქონელი წარმოადგენს 12 თვემდე ასაკის  

ბავშვთა (ჩვილ ბავშვთა) კვების პროდუქტებს, რომელიც საბითუმო  და 

საცალო წესით მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად. ტერმინი „მარკირებულია ასეთად“ ნიშნავს, რომ 

მარკირების მიხედვით საქონლის გამოყენების მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი ნაკლებია 12 თვეზე 

2. დღგ-ს გადასახადისაგან თავისუფლდება ნუსხით წარმოდგენილი, 

 სეს ესნ თერთმეტნიშნა ქვესუბპოზიციის, ასევე 0811, 0909, 1211,  

2106  სასაქონლო პოზიციებში შემავალი მცენარეული ჩაის, 0403,  

1905 და 2009 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი საქონლის – 

12 თვემდე ასაკის ბავშვთა (ჩვილ ბავშვთა) კვების  

პროდუქტების, მიწოდება ან/და იმპორტი, რომელიც საბითუმო და 

 საცალო წესით მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად 

 

                                                                                                                                                                            ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის ნუსხაბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის ნუსხაბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის ნუსხაბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის ნუსხა    

სეს ესნ კოდისეს ესნ კოდისეს ესნ კოდისეს ესნ კოდი    დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება    

3304 91 000 003304 91 000 003304 91 000 003304 91 000 00პუდრი 

3304 99 000 003304 99 000 003304 99 000 003304 99 000 00ტალკი, ზეთი, კრემი და კანის მოვლის სხვა საშუალებები 
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3305 10 000 003305 10 000 003305 10 000 003305 10 000 00შამპუნი 

3306 10 000 003306 10 000 003306 10 000 003306 10 000 00კბილის საწმენდი საშუალება 

3306 90 000 003306 90 000 003306 90 000 003306 90 000 00პირის ღრუს ჰიგიენის დანარჩენი საშუალებები 

3307 30 000 003307 30 000 003307 30 000 003307 30 000 00არომატიზებული მარილები და სხვა შედგენილობები აბაზანების მისაღებად 

3401 11 000 003401 11 000 003401 11 000 003401 11 000 00საპონი 

3401 19 000 003401 19 000 003401 19 000 003401 19 000 00სახის, ხელების, ტანის გასაწმენდი ტენიანი ხელსახოცები 

3401 20 900 003401 20 900 003401 20 900 003401 20 900 00დანარჩენი 

3922 20 000 003922 20 000 003922 20 000 003922 20 000 00უნიტაზის დასაჯდომი საშუალებები 

3923 30 109 003923 30 109 003923 30 109 003923 30 109 00ბოთლი პლასტმასის 

3923 50 100 003923 50 100 003923 50 100 003923 50 100 00ბოთლის ქობა 

3923 90 100 003923 90 100 003923 90 100 003923 90 100 00მილისებური ფორმის ექსტრუდირებული ბადე  

3924 10 000 003924 10 000 003924 10 000 003924 10 000 00ჭურჭელი პლასტმასის 

3924 90 900 003924 90 900 003924 90 900 003924 90 900 00
ჰიგიენის საკუთნოები პლასტმასის (მათ შორის, საწოვა- 

რები სილიკონის და ღამის ქოთანი) 

3926 20 000 003926 20 000 003926 20 000 003926 20 000 00წინსაფრები პლასტმასის 

3926 90 980 003926 90 980 003926 90 980 003926 90 980 00

სატყუარები, სატყუარას საკიდები, საღრღნელები (ღრძი-ლების გასამაგრებელი 

და გასაგრილებელი საღეჭები) და ასპირატორები პლასტმასის (მათ შორის 

სილიკონის)  

4014 90 100 004014 90 100 004014 90 100 004014 90 100 00საწოვარა და სატყუარა რეზინის (მათ შორის, ლატექსის) 

4014 90 900 004014 90 900 004014 90 900 004014 90 900 00ასპირატორი 

                4818 40 900 004818 40 900 004818 40 900 004818 40 900 00    
ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები და ანალოგიური სანიტარულ-ჰიგიენური 

ნაწარმი 

4818 50 4818 50 4818 50 4818 50 000 00000 00000 00000 00წინსაფრები ქაღალდის 

5601 21 900 005601 21 900 005601 21 900 005601 21 900 00ბამბის ჩხირები 

7017 10 000 007017 10 000 007017 10 000 007017 10 000 00ბოთლი შუშის 

7017 20 000 007017 20 000 007017 20 000 007017 20 000 00
დანარჩენი მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს  

5X10-6-სა-ზე   0C-დან  300C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში 

7017 90 000 007017 90 000 007017 90 000 007017 90 000 00დანარჩენი 

8213821382138213    00 000 0000 000 0000 000 0000 000 00მაკრატელი ჩვილი ბავშვებისათვის 

9603 21 000 009603 21 000 009603 21 000 009603 21 000 00კბილის ჯაგრისები 

9603 29 300 009603 29 300 009603 29 300 009603 29 300 00თმის ჯაგრისები 

9615 11 000 009615 11 000 009615 11 000 009615 11 000 00სავარცხელი 

9615 19 000 009615 19 000 009615 19 000 009615 19 000 00დანარჩენი 

9615 90 000 009615 90 000 009615 90 000 009615 90 000 00დანარჩენი 

9617 00 110 009617 00 110 009617 00 110 009617 00 110 00რძისა და სხვა საკვების შესანახი კონტეინერი (თერმოსები) 

შენიშვნა: 

1.  ნუსხაში შემავალი საქონელი წარმოადგენს ჰიგიენის ნაწარმს 0-დან  

3 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის, რომელიც საბითუმო და საცალო წესით  

მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად. ტერმინი „მარკირებულია ასეთად“ ნიშნავს, რომ მარკირების 

მიხედვით საქონლის გამოყენების მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი ნაკლებია 3 წელზე 

2. დღგ-ს გადასახადისაგან თავისუფლდება ნუსხით წარმოდგენილი,  

სეს ესნ თერთმეტნიშნა ქვესუბპოზიციის საქონლის – 0-დან  

3 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის განკუთვნილი ჰიგიენის ნაწარმის  

მიწოდება ან/და იმპორტი, რომელიც საბითუმო და საცალო  

წესით მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად 
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 საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8701 90 110 00 – 8701 90 

500 00 კოდებში აღნიშნული ტრაქტორებისათვის განკუთვნილი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8706 00 190 00, 8706 00 990 00, 8707 90 100 00, 8707 90 900 00, 

8708 10 900 00, 8708 29 100 00 – 8708 40 900 00, 8708 50 900 00 – 8708 70 100 00, 8708 80, 8708 91, 8708 92, 

8708 93, 8708 94 და 8708 99 კოდებში აღნიშნული შასის, ძარის, ნაწილებისა და მოწყობილობების, 

აგრეთვე საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8432 90 000 00 და 

8433 90 000 00 კოდებში მითითებული საქონლის იმპორტი  

26 
  საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8703 კოდში აღნიშნული 

მსუბუქი ავტომობილის იმპორტი 

27 ელექტროენერგეტიკული სექტორის რეაბილიტაციისათვის საქართველოს პარლამენტის მიერ 
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რატიფიცირებული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით უცხოეთის სახელმწიფოების 

ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემული შეღავათიანი კრედიტით დაფინანსებული 

საქონლის იმპორტი  

28 ელექტროენერგიის წარმოებისათვის (თბოელექტროსადგურებისათვის) ბუნებრივი აირის იმპორტი  

29 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 223-ე მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად დაბრუნებული 

საქონლის იმპორტი 

30 
საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურით სამოქალაქო 

ავიაციისათვის განკუთვნილი საქონლის იმპორტი  

    


