
Ќабул гардидани ќарори Њукумати Љумњурии То�икистон аз 8 августи соли 2018, 
№399 «Дар бораи меъёрњои бо�њои гумрукии воридотии Љумњурии То�икистон» 

 

Ќарори Њукумати Љумњурии То�икистон «Дар бораи меъёрњои бо�њои 
гумрукии воридотии Љумњурии То�икистон» аз �ониби Вазорати рушди иќтисод ва 
савдо, �ињати и�рои супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии То�икистон муњтарам Эмомалї Рањмон вобаста ба њимоя ва  
њавасмандгардонии молистењсолкунандагони ватанї барои истифода намудани 
иќтидору имконоти мав�удаи истењсолї, инчунин раќобатпазирии мањсулоти ватанї  
барои дастрасии онњо ба бозорњои хори�ї тањия шудааст. 

Инчунин барои и�рои муќаррароти дахлдори Протокол оид ба њамроњшавии 
Љумњурии То�икистон ба Созишномаи Марокаш доир ба таъсисёбии СУС Љумњурии 
То�икистонро зарур аст, ки бо�њои амалкунандаи худро таѓйир дода, бо маќсади 
и�рои уњдадорињои тарифие, ки дар рафти гуфтушунидњои ду�ониба бо давлатњои 
аъзои СУС ќабул кардааст, дар амал татбиќ намояд. 

Тибќи уњдадорињо оид ба роњёбї ба бозори мол ва талаботњои СУС Љумњурии 
То�икистон бояд дар соли 2018 меъёрњои бо�њои гумрукии худро пурра мутобиќ 
намуда, ба Котиботи СУС пешнињод намояд.  

Барои дастгирии истењсолоти ватанї ва њимояи бозори дохилї бо истифода аз 
талаботи Созишномањои СУС зиёд намудани меъёрњои бо�њои воридотии молњо 
пешнињод шудаанд. 

Аз �умла меъёри бо�и воридотии пиёз, сабзї, бодиринг, карам, сабзавоти 
консервашуда, ангур, меваи хушк, асал ва ќиёми помидор то 20%, мањсулоти 
макаронї то 10%, мањсулоти консервашудаи гўштї то 12%, матоъњои гуногуни 
пахтагин то 20%, мањсулоти нассо�ї ва либосњои тайёр то 17%, аммиак ва соддаи 
каустикї то 20%, тамоку ва мањсулоти ивазкунандаи он то 18% баланд бардошта 
шудаанд.  

Ќайд бояд намуд, ки то ќабули ќарори мазкур сатњи миёнаи бо�њои гумрукї 
дар То�икистон 7,6%-ро ташкил дода, пас аз ќабули он ќарори мазкур бо 
назардошти њимояи истењсолоти ватанї то 8,1% баланд шуд.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

ҚАРОР 
«ДАР БОРАИ МЕЪЁРЊОИ БОҶЊОИ ГУМРУКИИ ВОРИДОТИИ ҶУМЊУРИИ 

ТОҶИКИСТОН» 
аз 8 августи соли 2018  №399  ш.Душанбе 

 
Мутобиқи моддаи 341 Кодекси гумруки Ҷумњурии Тоҷикистон, моддаи 57 

Қонуни Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуқуқӣ» Њукумати 
Ҷумњурии Тоҷикистон қарор мекунад: 

1. Меъёрњои боҷњои гумрукии воридотӣ мутобиқи замимаи 1 тасдиқ карда 
шаванд. 

2. Ба молњои воридотии дар давлатњои аъзои Шартнома дар бораи минтақаи 
савдои озод аз 18 октябри соли 2011 истењсолшуда низоми савдои озод муқаррар ва 
меъёри сифрии боҷи воридотии гумрукӣ татбиқ карда шавад. 

3. Њангоми воридоти молњои истењсоли кишварњое, ки бо онњо созишномаи 
дуҷонибаи савдои озод ба имзо расонида шудааст, ба истиснои молњои аз низоми 
савдои озод боздоштшаванда, низоми савдои озод муқаррар ва меъёри сифрии боҷи 
гумрукӣ татбиқ карда шавад. 

4. Њангоми ворид намудани молњое, ки дар давлатњои нисбатан кам 
тараққикарда истењсол шудаанд, сабукињо (имтиёзњо) ҷорӣ ва боҷи воридотии 
гумрукӣ дар њаҷми панҷоњ фоиз аз меъёри тасдиқшуда мутобиқи замимаи 2 муқаррар 
карда шавад. 

5. Вазорати корњои хориҷии Ҷумњурии Тоҷикистон тибқи тартиби 
муқарраргардида Котиботи Созмони Умумиҷањонии Савдо ва Кумитаи иҷроияи 
Иттињоди Давлатњои Мустақилро дар бораи қабули қарори мазкур огоњ намояд. 

6. Қарори Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон аз 25 октябри соли 2003, №450 «Дар 
бораи тарифи гумрукии Ҷумњурии Тоҷикистон» аз эътибор соқит дониста шавад. 

7. Қарори мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад. 
 
Раиси Њукумати 
Ҷумњурии Тоҷикистон                                                 Эмомалӣ Рањмон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Замимаи №1 
ба қарори Њукумати  

Ҷумњурии Тоҷикистон  
аз 8 августи соли 2018, №399 

 
МЕЪЁРЊОИ 

 БОҶЊОИ ГУМРУКИИ ВОРИДОТӢ 
 

Рамзи мол бо 
Номгӯи 
молњои 

фаъолияти 
иқтисодии 
хориҷии 
Ҷумњурии 

Тоҷикистон 

Номгӯи мавқеъ Меъёри 
боҷи 

гумрукии 
воридотӣ 

(дар 
фоизњо 

аз 
арзиши 
гумрукӣ 
ё ин ки 

бо евро) 
Гурӯњи 01 

Моли зинда 
01 Моли зинда: 

ѓайр аз: 
5 

0101 21 000 0 - -њайвоноти хонагии хушзот 0 
0101 30 000 0 - харњо 0 
0102 21 100 0 - - - ғуноҷин (модинаи њайвони 

калони шохдор то давраи 
якум маротиба зоидан) 

0 

0102 21 300 0 - - - говон 0 
0102 31 000 0 - - њайвоноти хушзот 0 
0104 10 100 0 - - њайвоноти хонагии хушзот 0 
0104 20 100 0 - - њайвоноти хонагии хушзот 0 
0105 11 110 0 - - - - қатори мокиёнњо 0 

Гурӯњи 02 
Гӯшт ва каллапочаи гӯштии ғизоӣ 

0201 Гӯшти њайвони калони 
шохдор, тару тоза ё  
хунуккардашуда: 

10 

0202 Гӯшти њайвони калони 
шохдор, яхкунонидашуда: 

15 

0203 Гӯшти хук, тару тоза, 
хунуккардашуда ё 
яхкунонидашуда: 

10 

0204 Гӯшти гӯсфанд ё буз, тару 
тоза, хунуккардашуда ё 
яхкунонидашуда: 

10 

0205 00 Гӯшти асп, хачир ва монанди 
инњо, тару тоза, 
хунуккардашуда ё 
яхкунонидашуда: 

15 

0206 Каллапочаи ғизоии њайвони 
калони шохдор, хук, гӯсфанд, 
буз, асп, хачир ва монанди 

10 



инњо, тару тоза, 
хунуккардашуда ё 
яхкунонидашуда: 

0207 Гӯшт ва каллапочаи ғизоии 
мурғи хонагӣ, ки дар мавқеи 
молии 0105 нишон дода 
шудааст, тару тоза, 
хунуккардашуда ё 
яхкунонидашуда: 

10 

0208 Дигар гӯшт ва каллапочаи 
гӯштии ғизоӣ, тару тоза, 
хунуккардашуда ё 
яхкунонидашуда: 

15 

0209 Равғани хук, аз гӯшти хароб 
ҷудогардонида, равғани мурғи 
хонагӣ, обкарданашуда ё бо 
дигар тарз њосил 
карданашуда, тару тоза, 
хунуккардашуда ё 
яхкунонидашуда, дар намакоб 
хобонидашуда, қоқкардашуда 
ё дуддодашуда: 

15 

0210 Гӯшт ва каллапочаи гӯштии 
ғизоӣ, дар намакоб 
хобонидашуда, қоқкардашуда 
ё дуддодашуда; орди ғизоӣаз 
гӯшт ё каллапочаи гӯштӣ: 

10 

Гурӯњи 03 
Моњӣ ва харчанг монандњо, моллюскњо ва дигар 

бемуњрагони обӣ 
03 Моњӣ ва харчангмонандњо, 

моллюскњо ва дигар 
бемуњрагони обӣ:  
ѓайр аз: 

5 

0301 11 000 0 Моњии зиндаи оби ширин 10 
0301 91 - - гулмоњӣ(Salmo trutta, 

Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus aрache ва 
Oncorhynchus chrysogaster): 

10 

0301 93 000 0 - - зағорамоњӣ (Cyprinus 
carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp, 
Mylopharyngodon piceus) 

10 

0302 11 - - гулмоњӣ(Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 

10 



Oncorhynchus aрache ва 
Oncorhynchus chrysogaster): 

0304 45 000 0 - - шамшермоњӣ (Xiphias 
gladius) 

10 

0304 46 000 0 - - дандондароз (Dissostichus 
spp.) 

10 

0304 54 000 0 - - шамшермоњӣ(Xiphias 
gladius) 

10 

0304 55 000 0 - - дандондароз (Dissostichus 
spp.) 

10 

0305 10 000 0 - орди моњигии мањин ва 
дурушт ё ғурӯша аз моњињо, 
барои истифода дар ғизо боб 

10 

0305 20 000 0 - ҷигар, тухма ва нутфаи 
моњињои хушконидашуда, 
дуддодашуда, 
намаккардашуда ё дар 
намакоб хобонидашуда 

10 

0305 59 800 0 - - - дигар 10 
0305 69 800 0 - - - дигар 10 
0306 19 100 0 - - - - харчанги обњои ширин 10 
0306 19 900 0 - - - - дигарњо 10 
0306 29 050 0 - - - дуддодашуда, рӯйкашдор 

ё берӯйкаш, дар њарорати 
гармӣ коркарднашуда ё 
коркардшуда то ё дар ҷараёни 
дуддињӣ 

10 

0306 29 810 0 - - - - харчанги обњои ширин 10 
Гурӯњи 04 

Мањсулоти ширӣ; тухми паранда; асали табиӣ; 
мањсулоти ғизоии истењсоли чорво, ки дар дигар ҷой 

номбар ва илова нашудааст 
0401 Шир ва қаймоқ, 

қиёмкарданашуда ва бе 
иловаи қанд ё дигар моддањои 
ширинкунанда: 

15 

0402 Шир ва қаймоқ, 
қиёмкардашуда ва бо иловаи 
қанд ё дигар моддањои 
ширинкунанда: ѓайр аз: 

10 

0402 29 110 0 - - - - шири махсус 
таъйиншуда, барои кӯдакони 
синамак, дар бастаи мањкам 
вазни холисаш на зиёда аз 500 
грамм, равғаннокиаш зиёда аз 
10 фоизи вазн 

5 

0403 Дӯғ, шири лахтбаста ва 
қаймоқ, йогурт, кефир ва 
дигар намуди ширу қаймоқи 
ферментонидашуда ё 
туршшуда, қиёмкардашуда ё 
қиёмкарданашуда, бо илова ё 

10 



бе иловаи қанд ё дигар 
моддањои ширинкунанда, бо 
иловаи моддањои бомазаи 
хушбӯй ё бе онњо, бо иловаи 
қанд ё бе иловаи мева, 
чормағз ва какао 

0404 Зардоби ширӣ, 
қиёмкардашуда ё 
қиёмкарданашуда, бо иловаи 
қанд ё бе иловаи қанд ё дигар 
моддањои ширинкунанда; 
мањсулот аз қисмати табиии 
шир бо илова ё бе иловаи қанд 
ё дигар моддањои 
ширинкунанда, дар дигар ҷой 
номбар ё илова нашудааст 

15 

0405 Равғани маска ва дигар 
равғанњои аз шир 
истењсолшуда; хамирањои 
ширӣ; 

10 

0406 Панир ва творог: 15 
0407 Тухми пӯчоқдори паранда, 

тару тоза, консервонидашуда 
ё обпаз: ғайр аз: 

5 

0407 19 110 0 - - - - мурғи марҷонӣё ғозӣ 0 
0407 19 190 0 - - - - дигарњо 0 
0408 Тухми паранда, бепӯчоқ ва бе 

зардии тухм, тару тоза, 
хушкондашуда, дар буғ ё оби 
ҷӯш пухташуда, ба қолиб 
андохташуда, 
яхкунонидашуда ё бо дигар 
усул консервонидашуда, бо 
илова ё бе иловаи қанд ё дигар 
моддањои ширинкунанда: 

15 

0409 00 000 0 Асали табиӣ 20 
0410 00 000 0 Мањсулоти ғизоии аз чорво 

истењсолшуда, ки дар дигар 
ҷой номбар ё илова нашудааст 

15 

Гурӯњи 05 
Мањсулоти истењсоли чорво, ки дар дигар ҷой номбар ё 

илова нашудааст 
05 Мањсулоти истењсоли чорво, 

ки дар дигар ҷой номбар ё 
илова нашудааст: ғайр аз: 

10 

0511 10 000 0 - нутфаи буққа 8 
0511 99 - - дигарњо: 8 

Гурӯњи 06 
Дарахтњои зинда ва дигар растанињо; бех, реша ва дигар 
қисмњои ба растанињо монанд; гулњои буридашуда ва 

растанињои ороишӣ 
0601 Бехњо, бехмевањо, решањои 8 



бехмевамонанд, бехмевареша, 
кунда, њамчунин, 
шохдавонидаи дар њолати 
нашъунамо набуда, дар 
нашъунамо ё гулкунӣ, 
растанӣва решаи коснӣ, ба 
ғайр аз решањои мавқеи молии 
1212: 

0602 Растанињои зиндаи дигар 
(њамчунин, решањои онњо), 
қаламча ва кӯчат; танаи 
занбӯруғ: 

10 

0603 Гулњо ва гулғунчањои 
буридашуда, тару тоза ва 
барои тартиб додани 
гулдастањо ё барои мақсадњои 
ороишӣкоршоям, 
хушконидашуда, 
шустагаришуда, ҷаббидашуда 
ё бо дигар тарз омодашуда: 

15 

0604 Баргњо, шохањо ва дигар 
қисми растанӣ бе гул ва муғҷа, 
алафњо, ушна ва гулсангњои 
барои тартиб додани 
гулдастањо коршоям ё 
шустагаришуда, ҷаббидашуда 
ё бо дигар тарз омодашуда: 

15 

Гурӯњи 07 
Сабзавот ва баъзе бехмевањо ва муғҷамевањои хӯрданибоб 
0701 10 000 0 - тухмӣ 5 
0701 90 - дигар: 15 
0702 00 000 1 - аз 1-уми январ то 31-уми 

март 
18 

0702 00 000 2 - аз 1-уми апрел то 30 апрел 18 
0702 00 000 3 - аз 1-уми май то 14-уми май 23 
0702 00 000 4 - аз 15-уми май то 31-уми май 23 
0702 00 000 5 - аз 1-уми июн то 30-юми 

сентябр 
23 

0702 00 000 6 - аз 1-уми октябр то 31-уми 
октябр 

23 

0702 00 000 7 - аз 1-уми ноябр то 20-уми 
декабр 

18 

0702 00 000 9 - аз 21-уми декабр то 31-уми 
декабр 

18 

0703 10 110 0 - - - пиёзи бањорӣ 15 
0703 10 190 0 - - - дигар 20 
0703 10 900 0 - - пиёзи сабзи береша 18 
0703 20 000 0 - сирпиёз 18 
0703 90 000 0 - пиёзи сабзи решадор ва 

дигар сабзавоти пиёзбех 
18 

0704 10 000 0 - гулкарам ва брокколи 18 
0704 20 000 0 - карами брюсселӣ 15 



0704 90 - дигарњо: 18 
0705 Салат-латук (Lactuca sativa) ва 

коснӣ(Cichorium sрр.), тару 
тоза ё хунуккардашуда: 

15 

0706 Сабзӣ, шалғам, лаблабуи 
ғизоӣ, риши бузак, карафси 
решагӣ, шалғамча ва дигар 
бехмевањои монанди 
хӯрданбоб, тару тоза ё 
хунуккардашуда: 

18 

0707 00 Бодиринг ва корнишон (як 
навъ бодиринги майда), тару 
тоза ё хунуккардашуда: 

20 

0708 Сабзавоти лӯбиёии пӯстканда 
ё пӯстнаканда, тару тоза ё 
хунуккардашуда: 

18 

0709 Дигар сабзавот, тару тоза ё 
хунуккардашуда: 

15 

0709 60 100 - - қаламфури ширин: 18 
0710 Сабзавот (нопухта ё дар об ё 

буғпухташуда) 
яхкунонидашуда: 

15 

0711 20 - дарахти зайтун ё зайтун: 15 
0711 40 000 0 - бодиринг ва бодиринги 

майда (корнишон) 
18 

0711 51 000 0 - - занбӯруғњои ҷинси Agaricus 15 
0711 59 000 0 - - дигарњо 15 
0711 90 - дигар сабзавот; омехтањои 

сабзавот: 
20 

0711 90 700 0 - - - буттањои кавар 15 
0712 Сабзавоти хушконидашуда, 

яклухт, ба порчањо ва тилимњо 
буридашуда, қимакардашуда ё 
дар шакли хока, вале 
коркарди минбаъда нашуда: 

15 

0712 20 000 0 - бехпиёз 18 
0713 Сабзавоти лӯбиёии 

хушконидашуда, пӯстканда, аз 
пӯсти тухмаш тозакардашуда 
ё тозакарданашуда, 
кӯфташуда ё кӯфтанашуда: 

15 

0713 10 900 - - дигар: 5 
0714 Маниок, маранта, салеп, ноки 

заминӣ ё топинамбур, 
картошкаи ширин ё батат ва 
бехмевањо ва муғҷамевањои 
монанд бо таркиби нишоста ё 
инулинашон баланд, тару 
тоза, хунуккардашуда, 
яхкунонидашуда ё 
хушконидашуда, яклухт ё ба 
тилимњо буридашуда ё дар 
шакли ғурӯша; мағзи нахли 

15 



саго: 
Гурӯњи 08 

Мевањо ва мағзњои хӯрданибоб; 
пӯст ва пӯстлохи ситрусӣ ё харбуза 

0801 Мағзи кокосӣ, бразилӣ ва 
кеш, тару тоза ё 
хушконидашуда, аз пӯчоқ 
тозакардашуда ё 
тозакарданашуда, пӯстлохдор 
ё бе пӯстлох: 

5 

0802 11 - - пӯчоқдор: 10 
0802 12 - - аз пӯчоқ тозакардашуда: 10 
0802 21 000 0 - - пӯчоқдор 10 
0802 22 000 0 - - аз пӯчоқ тозакардашуда 10 
0802 31 000 0 - - пӯчоқдор 15 
0802 32 000 0 - - аз пӯчоқ тозакардашуда 15 
0802 41 000 0 - - шањбулути пӯстлохдор 15 
0802 42 000 0 - - аз пӯстлох тозакардашуда 15 
0802 51 000 0 - - пистаи пӯчоқдор 15 
0802 52 000 0 - - аз пӯчоқ тозакардашуда 15 
0802 61 000 0 - - чормағзи макадамии 

пӯчоқдор 
10 

0802 62 000 0 - - аз пӯчоқ тозакардашуда 10 
0802 70 000 0 - чормағзи кола (Cola spp.) 10 
0802 80 000 0 - чормағзи ареки ё бетел 10 
0802 90 - дигарњо: 10 
0803 Банан, њамчунин, плантпайн, 

тару тоза ё хушконидашуда: 
5 

0804 Хурмо, анҷир, ананас, 
авокадо, гуайява, манго ва 
мангостан ё гарсиния, тару 
тоза ё хушконидашуда: 

5 

0804 20 - анҷир: 10 
0805 Мевањои ситрусӣ, тару тоза ё 

хушконидашуда: 
5 

0805 50 100 0 - - лимӯњо (Citrus limon, Citrus 
limonum) 

8 

0806 Ангур, тару тоза ё 
хушконидашуда: 

15 

0807 11 000 0 - - тарбуз 15 
0807 19 000 0 - - дигарњо 15 
0807 20 000 0 - папайя 10 
0808 Себ, нок ва бињӣ, тару тоза: 15 
0809 Зардолу, олуболу ва гелос, 

шафтолу (њамчунин, 
шањддињандањо), қаролу ва 
олучабандак, тару тоза: 

15 

0810 Дигар мевањо, тару тоза: ғайр 
аз: 

10 

0810 10 000 0 - тути заминӣ(қулфинай) 15 
0810 20 - тамашк, марминҷон, 

буттамеваи тут ё абрешимӣва 
15 



буттамеваи логан: 
0810 30 - қоти сиёњ, сафед ё сурх ва 

бектошӣ: 
16 

0811 Мева ва мағзњо, дар њарорати 
гармӣ, оби ҷӯш ё буғ 
коркардшуда ё 
коркарднашуда, 
яхкунонидашуда, бо илова ё 
бе иловаи қанд ё дигар 
моддањои ширинкунанда: 
ѓайр аз: 

15 

0811 90 - дигарњо 10 
0811 90 800 0 - - - - дигарњо 13 
0812 Мева ва мағзњо барои 

нигањдории кӯтоњ 
консервонидашуда (масалан, 
диоксиди сулфур, дар намакоб 
хобонидашуда, оби сулфит ё 
дар дигар мањлули муваққатан 
консервакунанда), вале дар 
чунин њолат барои истифодаи 
бевосита дар ғизо нобоб: 

10 

0813 Мевањои хушконидашуда, ба 
ғайр аз мевањои мавқеъњои 
молии 0801 - 0806; омехтаи 
чормағз ва мевањои 
хушконидашудаи гурӯњи 
мазкур: 

10 

0813 10 000 0 - зардолуқоқ 15 
0813 20 000 0 - қароолуқоқ 15 
0813 30 000 0 - себ 15 
0813 40 100 0 - - шафтолу, њамчунин 

шањддињандањо 
15 

0813 40 300 0 - - нок 15 
0813 40 950 0 - - дигарњо 15 
0814 00 000 0 Пӯсти мевањои ситрусӣё 

пӯстлохи харбуза (њамчунин, 
пӯстлохи тарбуз), тару тоза, 
яхкунонидашуда, 
хушконидашуда ё барои 
нигањдории кӯтоњ дар 
намакоб хобонидашуда, оби 
сулфит ё дар дигар мањлули 
муваққатан консервакунанда, 
консервонидашуда 

10 

Гурӯњи 09 
Қањва, чой, мате ё чойи парагваӣва хушбӯйкунандањо 

09 Қањва, чой, мате ё чойи 
парагваӣва хушбӯйкунандањо 

5 

Гурӯњи 10 
Растанињои хӯшадор 

10 Растанињои хӯшадор: 5 



Ғайр аз: 
1006 10 210 0 - - - - кӯтоњдона 5 
1006 10 230 0 - - - - миёнадона 5 
1006 10 250 0 - - - - - бо таносуби дарозӣ ба 

бар бештар аз 2, вале камтар 
аз 3 

5 

1006 10 270 0 - - - - - бо таносуби дарозӣ ба 
бар, баробари 3 ё бештар 

5 

1006 10 920 0 - - - - кӯтоњдона 5 
1006 10 940 0 - - - - миёнадона 5 
1006 20 110 0 - - - кӯтоњдона 5 
1006 20 130 0 - - - миёнадона 5 
1006 20 920 0 - - - кӯтоњдона 5 
1006 20 940 0 - - - миёнадона 5 
1008 10 000 9 - - дигар 5 
1008 29 000 0 - - дигар 5 
1008 40 000 0 - росичка (Digitaria spp.) 5 
1008 50 000 0 - киноа ё шӯраи 

биринҷӣ(Chenopodium quinoa) 
5 

1008 60 000 0 - тритикале (дурагаи ҷавдор 
ва гандум) 

5 

1008 90 000 0 - дигар хӯшадорон 5 
Гурӯњи 11 

Мањсулоти саноати осиёбию ғалладонагӣ; 
ширинбия, нишоста, инулин, шираи гандумӣ 

11 Мањсулоти саноати осиёбию 
ғалладонагӣ; ширинбия, 
нишоста, инулин, шираи 
гандумӣ: ѓайр аз: 

10 

1101 00 Орди гандумӣ ё гандумию 
ҷавдор: 

5 

1102 90 - дигар: 12 
1103 11 - - аз гандум: 12 
1103 19 100 0 - - - аз ҷавдор 12 
1103 19 300 0 - - - аз ҷав 12 
1104 29 110 0 - - - - - гандум 12 
1104 29 180 0 - - - - - дигар 12 
1104 29 300 0 - - - - муқашшаркардашуда 12 
1104 29 510 0 - - - - - гандум 12 
1104 29 550 0 - - - - - ҷавдор 12 
1104 29 590 0 - - - - - дигар 12 
1104 29 810 0 - - - - - гандум 12 
1104 29 850 0 - - - - - ҷавдор 12 
1104 29 890 0 - - - - - дигар 12 
1104 30 - ҷанини дони ғалладонагињо, 

яклухт, пачақкардашуда, дар 
шакли пататароқ ё 
кӯфташуда: 

12 

1105 Орди мањин ва дурушт, хока, 
поға, ғурӯшањо картошкагӣ: 

12 

1106 10 000 0 - аз сабзавоти лӯбиёгии 12 



хушкондашудаи мавқеи молии 
0713 

1106 20 900 0 - - дигарњо 12 
Гурӯњи 12 

Мевањо ва тухмињои равѓандор; тухмињои дигар, мевањо ва 
ғалладона; растанињои доругӣ ва растанињо барои 

мақсадњои техникӣ; коњ ва хӯроки чорво 
12 Мевањо ва тухмињои 

равғандор; тухмињои дигар, 
мевањо ва ғалладона; 
растанињои доругӣ ва 
растанињо барои мақсадњои 
техникӣ; коњ ва хӯроки чорво 

5 

Гурӯњи 13 
Шилми табиии тозакарданашуда; самғ, камедњо, қатрон, 

дигар ҷавњарњо ва афшураи растанӣ 
13 Шилми табиии 

тозакарданашуда; самғ, 
камедњо, қатрон, дигар 
ҷавњарњо ва афшураи растанӣ 

5 

Гурӯњи 14 
Маводи растанигӣ барои тайёр намудани маснуоти 

бофташуда; дигар мањсулоти растанигӣ, ки дар дигар ҷой 
номбар ва илова нашудааст 

14 Маводи растанигӣ барои 
тайёр намудани маснуоти 
бофташуда; дигар мањсулоти 
растанигӣ, ки дар дигар ҷой 
номбар ва илова нашудааст 

15 

Гурӯњи 15 
Чарбу ва равғани њайвонот ё растанӣ ва мањсулоти аз онњо 

мањсулоти аз онњо таҷзияшуда; равғани ғизоии тайёр; 
муми аз равғани растанӣ ё њайвонот гирифташуда 

1501 Чарбуи хук (аз ҷумла, равғани 
обкардашудаи хук) ва чарбуи 
парандањои хонагӣ, ба ғайр аз 
мавқеи 0209 ё 1503: 

10 

1502 Чарбуи њайвоноти калони 
шохдор, гӯсфандњо ва бӯзњо, 
ба ғайр аз чарбуи мавқеи 
молии 1503: 

10 

1503 00 Равғани обкардашудаи хук-
стеарин, равғани 
обкардашудаи хук-ойл, 
олеостеарин, олео-ойл ва 
равғани њайвонот, 
эмулгинашуда ё ноомехта ё бо 
тарзи дигар омоданашуда: 

13 

1504 10 100 0 - - бо мавҷуд будани витамини 
А на зиёда аз 2500 МЕ/г 

10 

1504 10 910 0 - - - аз палтус 5 
1504 10 990 0 - - - дигарњо 10 



1504 20 - чарбуњо ва равғани моњӣва 
ҷузъњои онњо, ба ғайр аз чарбу 
аз ҷигар: 

10 

1504 30 - чарбу ва равғани ширхӯрњои 
бањрӣва ҷузъњои онњо: 

5 

1505 00 Боқимондаи чарбу ва маводи 
равғанини аз онњо 
гирифташуда (аз ҷумла, 
ланолин): 

5 

1506 00 000 0 Чарбуи њайвоноти дигар, 
равған ва ҷузъњои он, 
софкоринашуда ва 
софкоришуда, вале бе тағйири 
таркиби кимиёвии онњо 

15 

1507 Равғани соя ва ҷузъњои он, 
софкоринашуда ва 
софкоришуда, вале бе тағйири 
таркиби кимиёвии онњо: 

5 

1508 Равғани чормағзи заминӣва 
ҷузъњои он, софкоринашуда 
ва софкоришуда, вале бе 
тағйири таркиби кимиёвии 
онњо: 

5 

1509 Равғани чормағзи заминӣ ва 
ҷузъњои он, софкоринашуда 
ва софкоришуда, вале бе 
тағйири таркиби кимиёвӣ: 

5 

1510 00 Дигар намуди равғанњо ва 
ҷузъњои онњо, ки танњо аз 
зайтун гирифта шудааст, 
софкоринашуда ва 
софкоришуда, вале бе тағйири 
таркиби кимиёвии онњо, аз 
ҷумла, омехтаи ин равғанњо ва 
ҷузъњо бо равғанњо ва ҷузъњои 
мавқеи молии 1509: 

10 

1511 Равғани нахл (палма) ва 
ҷузъњои он, софкоринашуда 
ва софкоришуда, вале бе 
тағйири таркиби кимиёвӣ: 

5 

1512 Равғани офтобпараст, маъсар 
ё пахта ва ҷузъњои он, 
софкоринашуда ва 
софкоришуда, вале бе тағйири 
таркиби кимиёвӣ: 

5 

1512 11 100 0 - - - барои истифодаи техникӣ 
ва истењсолӣ, ба ғайр аз 
истењсоли мањсулоти барои 
хӯрокӣ истифодашаванда 

10 

1512 11 910 1 - - - - - дар аввалин 
бастабандињо аввал бо њаҷми 
холиси 10 л ё камтар 

5 



1512 11 910 9 - - - - - дигарњо 5 
1513 Равғани норҷил (кокос), мағзи 

хурмо, нахл ё равғани бабассу 
ва ҷузъњои онњо, 
софкоринашуда ё 
софкоришуда, вале тағйири 
таркиби кимиёвӣ: 

5 

1514 Равғани маъсар (аз рапс ё 
колза) ё хардал ва ҷузъњои он, 
софкоринашуда ё 
софкоришуда, вале бе тағйири 
таркиби кимиёвӣ: 

5 

1515 Дигар чарбуњои растанигии 
бухорнашаванда, равған (аз 
ҷумла, равғани жожоба) ва 
ҷузъњои онњо, софкоринашуда 
ё софкоришуда, вале бе 
тағйири таркиби кимиёвӣ: 

5 

1516 Чарбу ва равғанњои њайвонот 
ва растанӣ, ҷузъњои онњо, 
пурра ё қисман коркарди 
кимиёвишуда (њидрогенез, 
переэтерифитсия, 
этерифитсия, элаидинизия), 
софкоринашуда ё 
софкоришуда, вале пурра 
коркард ё омода нашуда: 

15 

1517 10 - маргарин, ба ғайр аз 
маргарини моеъ: 

15 

1517 90 - дигарњо: 20 
1518 00 Чарбу ва равғанњои њайвонот, 

растанӣ ва ҷузъњои онњо, 
ҷӯшонидашуда, 
оксигенишуда, 
обгирифташуда, сулфуршуда, 
боддодашуда, мураккаб 
намудан ба василаи дар газ ё 
фазои холӣ гарм кардан ё аз 
лињози кимиёвӣ тағйир додан 
бо дигар усул, ғайр аз 
мањсулоти мавқеи молии 1516; 
барои истифода дар хӯрок 
номувофиқи омехта ё 
мањсулоти тайёр аз чарбу ва 
равғанњои њайвонот ё растанӣ 
ё ҷузъњои гуногуни чарбу ва 
равғанњои гурӯњи мазкур, ки 
дар дигар ҷой номбар ё илова 
нашудааст: 

15 

1520 00 000 0 Глитсерини хом; моеи 
глитсерин ва ишқори  
Глитсерин 

15 



1521 Муми растанињо (ғайр аз 
триглетсеридњо), муми 
занбӯри асал ё муми дигар 
њашарот ва муми сафед 
(сперматсет), рангдодашуда ё 
рангдоданашуда, 
софкоришуда ё 
софкоринашуда: 

15 

1522 00 Дегра; пасмонда баъди 
коркарди маводи чарбугин ё 
муми аз растанињо ва 
њайвонот бавуҷудомада: 

15 

Гурӯњи 16 
Мањсулоти тайёр аз гӯшт, моњӣ ё буғумпойњо, моллюскњо ё 

дигар бемуњрањои обӣ 
1601 00 њасибњо ва мањсулоти 

монанди онњо аз гӯшт, 
каллапоча ё хун; мањсулоти 
ғизоии аз онњо 
тайёркардашуда: 

15 

1602 10 001 0 - - барои ғизои кӯдакон 10 
1602 10 009 0 - - дигарњо 12 
1602 20 - аз ҷигари њама гуна 

њайвонот: 
12 

1602 31 - - аз мурғи марҷон: 12 
1602 32 - - аз хурӯсњои хонагӣ(Gallus 

domesticus): 
10 

1602 39 - - дигарњо: 10 
1602 41 - - рон ва қисмњои 

буридашудаи онњо: 
12 

1602 42 - - қисми шона ва қисмњои 
буридашудаи он: 

12 

1602 49 - - дигарњо, аз ҷумла, омехтаи: 12 
1602 50 - аз гӯшти њайвони калони 

шохдор: 
12 

1602 90 - дигарњо, аз ҷумла, мањсулоти 
тайёр аз њама намуди хуни 
њайвонот: 

12 

1603 00 Шира ва шарбати гӯшт, моњӣё 
буғумпойњо, моллюскњо ё 
дигар намуди бебуғумњои 
бањрӣ: 

5 

1604 Моњињои тайёр ё 
консервашуда; тухми тосмоњӣ 
ва ивазкунандањои он, ки аз 
тухми моњӣ тайёр карда 
шудаанд: ғайр аз: 

10 

1604 11 000 0 - - озодмоњӣ 13 
1604 12 - - шӯрмоњӣ: 13 
1604 14 - - самак, скипҷек ё самаки 

рахдор ва пеламида (Sarda 
spp.): 

13 



1604 15 - - зағутамоњӣ(скумбpия): 13 
1604 16 000 0 - - анчоусњо 13 
1605 Буғумпойњои тайёр ё консерв 

кардашуда, моллюскњо ва 
дигар бемуњрањои обӣ: 

5 

1605 40 000 0 - дигар буғумпойњо 12 
1605 51 000 0 - - садафакњо 12 
1605 52 000 0 - - газњо, аз ҷумла, газњои 

шоњӣ 
12 

1605 53 - - мидияњо: 12 
1605 54 000 0 - - рӯдапойњо ва 

каракатитсањо ва калмарњо 
12 

1605 55 000 0 - - њаштпоњо 12 
1605 56 000 0 - - клемњо, дилшаклњо ва 

равоқњо 
12 

1605 57 000 0 - - гӯшмоњӣ 12 
1605 58 000 0 - - холазунњо, ғайр аз липарис 12 
1605 59 000 0 - - дигарњо 12 
1605 61 000 0 - - голотурияњо 12 
1605 62 000 0 - - хорпуштњои бањрӣ 12 
1605 63 000 0 - - медузањо 12 
1605 69 000 0 - - дигарњо 12 

Гурӯњи 17 
Қанду шакар ва мањсулоти қаннодӣ аз қанду шакар 

1701 Найшакар ё лаблабу ва 
шањднокии кимиёвии тоза, 
дар њолати сахт: 

5 

1702 Дигар намуди шакарњо, аз 
ҷумла, лактозњо, малтозњо, 
глюкозњо ва фруктозњои 
кимиёвии тоза, дар шакли 
сахт; шарбати шакар бе 
иловаи хуштаъмњо-хушбӯињо 
ё маводи рангкунанда, асали 
сунъӣ, бо асали тоза 
иловакардашуда ё 
иловакарданашуда; кулери 
карамелӣ: 

5 

1702 11 000 0 - - дорои 99% вазн ё зиёда 
лактозањои чун лактозањои 
беоб зоњиршуда, бо 
хисоббаробаркунӣба маводи 
хушк 

5 

1702 19 000 0 - - дигарњо 5 
1703 10 000 0 - мелассаи найшакар 5 
1703 90 000 0 - дигарњо 5 
1704 Қаннодӣ аз шакар (њамчунин, 

шоколади сафед), бекакао: 
15 

Гурӯњи 18 Какао ва мањсулот аз он 
18 Какао ва мањсулот аз он 5 

Гурӯњи 19 
Мањсулоти тайёр аз растанињои ғалладонагӣ, орд, нишоста 



ё шир, мањсулоти қаннодии нонӣ 
1901 Шираи суманакорд (солод), 

мањсулоти хӯроки тайёр аз 
орди мањин ва дурушт, ярма, 
нишоста ё шираи суманакорд, 
какаонадошта ё камтар аз 40 
фоизи вазни какаодошта, бо 
њисоби пурра беравған 
кардашуда, дар дигар ҷой 
номбар ё  
илова нашудааст; мањсулоти 
хӯрокии тайёр аз ашёи хоми 
мавқеи молии 0401-0404, 
камтар аз 5 фоизи вазни 
какаодошта ё надошта, бо 
њисоби пурра беравған 
кардашуда, дар дигар ҷой 
номбар ё илова нашудааст: 
ѓайр аз: 

8 

1901 10 000 0 - ғизои кӯдакон барои савдои 
чакана баркашида ва 
бастабандишуда 

5 

1902 Мањсулоти макаронӣ, 
пухташуда ё пухтанашуда, 
пуркардашуда (бо гӯшт ё 
дигар мањсулот) ё 
пуркарданашуда ё бо дигар 
тарз тайёр кардашуда, ба 
монанди спагетти, макарон, 
угро, рожки туппа, равиоли, 
каннеллони; кискис барои 
истифода дар хӯрок 
тањияшуда ё тањиянашуда: 
ѓайр аз: 

10 

1902 40 - кускус: 5 
1903 00 000 0 Тапиока ё ивазкунандаи он, аз 

нишоста омодашуда, ба 
шакли поғањо, ғурӯшањо, 
доначањо, заррањо ё дигар 
шаклњои монанд 

5 

1904 Мањсулоти хӯрокии тайёр, аз 
пухтан ва бирён кардани 
ғалладонањо ё мањсулоти 
ғалладонагӣ њосилшуда, (ба 
монанди патароқи 
ҷуворимакка); ғалладонањо 
(ғайр аз дони ҷуворимакка) 
дар шакли дон ё патароқ ва 
дон, бо дигар усул 
коркардшуда (ба истиснои 
орди мањин ва дурушт, ярма), 
пешакӣ ҷӯшонида шудааст ё 
бо дигар тарз тайёр карда 

15 



шудааст, дар дигар ҷой 
номбар ё илова нашудааст: 

1905 Нон, мањсулоти қаннодии 
нонӣ, пирожнӣ, кулчақанд ва 
дигар намуди анвои нону 
бӯлка ва мањсулоти қаннодии 
нонӣ, доро ва ё нодорои 
какао: вафлињои варақӣ, 
ғилофак капсулањои холӣ, 
барои истифодабарӣ бо 
мақсадњои дорутайёркунӣ дар 
тиб, қурсњои вафлӣ барои 
бастабандӣ, коғази биринҷӣ 
ва мањсулоти монанд: 

15 

Гурӯњи 20 
Мањсулоти коркардшудаи сабзавоту мева, мағзи мевагињо 

ё дигар қисмњои растанињо 
20 Мањсулоти коркардшудаи 

сабзавоту мева, мағзи 
мевагињо ё дигар қисмњои 
растанињо: Ғайр аз: 

15 

2001 10 000 0 - бодиринг ё корнишонњо 20 
2002 Қиёми помидор, тайёршуда ё 

консервшуда бе  
иловаи сирко ё кислотаи 
сирко: 

20 

2005 10 00 - сабзавоти њамҷинс 
(гомогенишуда): 

20 

2008 99 430 0 - - - - - ангур 20 
2008 99 450 0 - - - - - намудњои олуи оилаи 

Рrunus 
20 

Гурӯњи 21 
Мањсулоти ғизоии гуногун 

21 Мањсулоти ғизоии гуногун 15 
Гурӯњи 22 

Нӯшокињои спиртӣ, ғайриспиртӣ ва сирко 
2201 10 110 0 - - - бегаз 15, вале 

на 
камтар 

аз 
0,12 евро 
барои 1 

литр 
2201 10 190 0 - - - дигарњо 20, вале 

на 
камтар 

аз 
0,12 евро 
барои 1 

литр 
2201 10 900 0 - - дигарњо 15 
2201 90 000 0 - дигарњо 10, вале 



на 
камтар 

аз 
0,12 евро 
барои 1 

литр 
2202 10 000 0 - обњо, аз ҷумла, маъданӣ ва 

газноккардашуда, дорои 
иловагињои шакар ё дигар 
маводи ширинкунанда ё 
хуштаъм –хушбӯйкунанда 

20, вале 
на 

камтар 
аз 

0,12 евро 
барои 1 

литр 
2202 90 - дигарњо: 10, вале 

на 
камтар 

аз 
0,1 евро 
барои 1 

литр 
2203 00 Оби ҷави суманакорд: 0,45 евро 

барои 1 
литр 

2204 Майњои табиӣ аз ангур, аз он 
ҷумла, баланднокињояш; 
шираи ангур, ғайр аз дар 
мавқеи молии 2009 қайд 
кардашуда: 

0,5 евро 
барои 1 

литр 

2205 Вермутњо ва дигар майњои 
ангурии табиӣ бо иловагињои 
маводи растанӣ ё хушбӯй: 

18 

2206 00 Дигар нӯшокињои 
туршкардашуда (масалан, 
шароби себ, перри ё шароби 
нок, нӯшокии асалӣ);  
омехтањо аз нӯшокињои 
туршкардашуда ва омехтањои 
туршкардашуда ва нӯшокињои 
беалкогол, дар дигар ҷойњо 
номбарнашуда ё 
дохилнашуда: 

18 

2207 Спирти этилии денатуратсия 
карданашуда бо 
консентратсияи спирт 80 % 
њаҷм ё зиёд; спирти этилӣ ва 
дигар шаробњои спиртӣ, 
денатуратсия кардашуда, њама 
гуна консентратсияњо: 

80, вале 
на 

камтар 
аз 2 евро 
барои 1 

литр 

2208 Спирти этилии денатуратсия 
карданашуда бо 
консентратсияи спирт камтар 
аз 80 % њаҷм; шаробњои 
спиртӣ, ликёрњо ва дигар 

2 евро 
барои 1 

литр 



нӯшокињои спиртӣ: 
2209 00 Сирко ва ивазкунандањои он, 

ки аз ҷавњари сирко гирифта 
шудаанд: 

15 

Гурӯњи 23 
Пасмондаю партовњои саноати хӯрокворӣ; хӯроки тайёр 

барои њайвонот 
23 Пасмондаю партовњои 

саноати хӯрокворӣ; хӯроки 
тайёр барои њайвонот: ғайр аз: 

5 

2305 00 000 0 Кунҷора ва дигар 
боқимондањои сахте, ки дар 
натиҷаи коркарди равғани 
чормағзи заминӣ дастрас 
шудаанд, кӯфтанашуда ё 
кӯфташуда, ғурӯша 
карданашуда ё ғурӯша 
кардашуда 

8 

2306 90 190 0 - - - - дорои зиёда аз 3 %-и вазн 
равғани зайтун 

4 

Гурӯњи 24 
Тамоку ва мањсулоти ивазкунандањои саноатии он 

2401 Тамокуи хом; боқимондањои 
тамоку: 

5 

2402 Сигорњо, сигорњо бо қисми 
охирашон буридашуда, 
сигориллњо ва сигорњо аз 
тамоку ё ивазкунандањои он: 

23, вале 
на 

камтар 
аз 2,5 
евро 

барои 
1000 
дона 

2403 Дигар истењсолоти саноатии 
тамоку ва ивазкунандањои 
саноатии тамоку; тамокуи 
«гомогенишуда»  ё 
«барқароршуда»; шира ва 
ҷавњари тамоку: 

18 

Гурӯњи 25 
Намак; сулфур; хок ва санг; маводи андовакунӣ, оњак ва 

семент 
25 Намак; сулфур; хок ва санг; 

маводи андовакунӣ, оњак ва 
семент 

5 

2501 00 Намак (њамчунин, намаки 
таом ва денатуратсия 
кардашуда) ва хлорид 
натрийи тоза, мањлулшуда ё 
мањлулнашуда дар об, доро ё 
бе дороии иловагињои 
омилњо, муқовиматкунандаи 
часпиш ё таъминкунандаи 
пошхӯрандагӣ; оби бањр: 

15 



2529 Шпати даштӣ; лейсит; 
нефелин ва сиенити нефелинӣ; 
шпати плавик: 

8 

Гурӯњи 26 
Филизмаъданњо, дажғол ва хокистар 

26 Филизмаъданњо, дажғол ва 
хокистар 

8 

2606 00 000 0 Маъданњо ва консентратњои 
аллюминӣ 

4 

2620 60 000 0 - дорои маргимуш, таллий, 
симоб ё омехтањои онњо, ки 
барои баровардани маргимуш 
ё ин филизот истифода 
мешаванд ё барои истењсоли 
пайвастагии кимиёвии онњо 

6,5 

Гурӯњи 27 
Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва мањсулоти коркарди онњо, 

ҷинсњои битумӣ; мумњои маъданӣ 
27 Сӯзишвории маъданӣ, нафт ва 

мањсулоти коркарди онњо, 
ҷинсњои битумӣ; мумњои 
маъданӣ 

5 

2709 00 100 - конденсати табиии газгун: 9 
2709 00 900 - дигарњо: 10 
2710 Нафт ва мањсулоти нафтии аз 

навъњои битумӣгирифташуда, 
ғайр аз хомњо; мањсулоти дар 
дигар ҷойњо номбарнашуда ё 
дохилнашуда, дорои вазни 70 
% ё зиёд нафт ё мањсулоти 
нафти аз навъњои 
битумӣгирифташуда, заминаи 
ин мањсулоти нафтӣқисми 
таркибии асосии мањсулот 
мањсуб меёбанд; мањсулоти 
нафтии коркардшуда: 

3 

Гурӯњи 28 
Мањсулоти кимиёвии ғайриорганикӣ; пайвастагињои 
ғайриорганикӣ ё органикии филизоти қимат, филизоти 

камчин, унсурњои радиоактивӣ ё изотопњо 
28 Мањсулоти кимиёвии 

ғайриорганикӣ; 
пайвастагињои ғайриорганикӣ 
ё органикии филизоти қимат, 
филизоти камчин, унсурњои 
радиоактивӣ ё изотопњо: ѓайр 
аз: 

5,5 

2814 Аммиак, беоб ё дар мањлули 
обӣ: 

20 

2815 њидроксиди натрий (содаи 
каустикӣ); њидроксиди калий 
(калии тез); пероксидњои 

20 



натрий ё калий: 
2818 30 000 0 - њидроксиди алюминий 0 
2833 22 000 0 - - алюминий 0 
2842 Намакњои кислотањо ё 

пероксокислотањои 
ғайриорганикӣ (њамчунин, 
алюмосиликатњо бо таркиби 
кимиёвии муайян ё номуайян), 
ғайр аз азидњо, дигарњо: 

0 

2843 30 000 0 - пайвастагиҳои тилло 0 
2843 90 - пайвастагињои дигар; 

малғамањо: 
0 

2844 40 - унсурњои радиоактив, 
изотопњо ва пайвастагињо, 
ғайр аз дар зермавқеъҳои 2844 
10, 2844 20 ё 2844 30 
номбаршудањо; хӯлањо, 
дисперсияњо (њамчунин, 
металлокирамика (филизу 
сафол), мањсулот ва 
омехтањои сафолӣ, дорои ин 
унсурњо, изотопњо ё 
пайвастагињо; боқимондањои 
радиоактив: 

0 

2845 90 - дигарњо: 0 
2846 90 000 0 - дигарњо 0 
2852 Пайвастагињои симоб, 

ғайриорганикӣё органикӣ, бо 
таркиби кимиёвии муайян ё 
номуайян, ғайр аз амалгамњо: 

5 

Гурӯњи 29 
Пайвастагињои органикии кимиёвӣ 

2901 10 000 - пуршудањо: 3 
2901 21 000 0 - - этилен 3 
2901 22 000 0 - - пропен (пропилен) 3 
2901 23 000 0 - - бутен (бутилен) ва 

изомерњои он 
0 

2901 24 000 1 - - - бута-1,3-диен 0 
2901 24 000 2 - - - изопрен 3 
2901 29 000 0 - - дигарњо 3 
2902 11 000 0 - - сиклогексан 3 
2902 19 000 0 - - дигарњо 0 
2902 20 000 0 - бензол 0 
2902 30 000 0 - толуол 3 
2902 41 000 0 - - о-ксилол 3 
2902 42 000 0 - - м-ксилол 3 
2902 43 000 0 - - п-ксилол 3 
2902 44 000 0 - - омехтањои изомерњо ва 

ксилолњо 
3 

2902 50 000 0 - стирол 0 
2902 60 000 0 - этилбензол 3 
2902 70 000 0 - кумол 3 



2902 90 000 0 - дигарњо 0 
2903 11 000 0 - - хлорметан (метилхлорид) 

ва хлорэтан  
(этилхлорид) 

5 

2903 12 000 0 - - дихлорметан 
(метиленхлорид) 

5 

2903 13 000 0 - - хлороформ (сехлорметан) 5 
2903 14 000 0 - - карбони чорхлор 5 
2903 15 000 0 - - этилендихлорид (ISO) (1,2-

дихлорэтан) 
5,5 

2903 19 - - дигарњо: 5,5 
2903 21 000 0 - - винилхлорид (хлорэтилен) 5,5 
2903 22 000 0 - - сехлорэтилен 5,5 
2903 23 000 0 - - тетрахлорэтилен 

(перхлорэтилен) 
5,5 

2903 29 000 0 - - дигарњо 5,5 
2903 31 000 0 - - этилендибромид (ISO) (1,2-

дибромэтан) 
5,5 

2903 39 - - дигарњо: 5.5 
2903 71 000 0 - - хлордифторметанњо 0 
2903 72 000 0 - - дихлортрифторэтанњо 0 
2903 73 000 0 - - дихлорфторэтанњо 0 
2903 74 000 0 - - хлордифторэтанҳо 0 
2903 75 000 0 - - дихлорпентафторпропанњо 0 
2903 76 - - бромхлордифторметан, 

бромтрифторметан ва 
дибромтетрафторэтанњо: 

5,5 

2903 77 100 0 - - - сехлорфторметан 5,5 
2903 77 200 0 - - - дихлордифторметан 5,5 
2903 77 300 0 - - - сехлортрифторэтанњо 5,5 
2903 77 400 0 - - - дихлортетрафторэтанњо 0 
2903 77 500 0 - - - хлорпентафторэтан 0 
2903 77 900 0 - - - дигарњо 5,5 
2903 78 000 0 - - дигар пергалогенишудањои 

истењсолӣ 
0 

2903 79 - - дигарњо: 0 
2903 81 000 0 - - 1,2,3,4,5,6-

гексахлорсиклогексан (ГХГ 
(ISO)), аз ҷумла, линдан (ISO, 
INN) 

5,5 

2903 82 000 0 - - алдрин (ISO), хлордан (ISO) 
ва гептахлор (ISO) 

0 

2903 89 - - дигарњо: 0 
2903 91 000 0 - - хлорбензол, о-

дихлорбензол ва 
пдихлорбензол 

5,5 

2903 92 000 0 - - гексахлорбензол (ISO) ва 
ДДТ (ISO) (клофенотан 
(INN), 1,1,1-сехлор-2,2-бис 
(пхлорфенил) этан) 

0 

2903 99 - - дигарњо: 0 
2904 10 000 0 - њосилшудањои дорои танњо 

сулфогурӯњњо, намакњо ва 
0 



эфирњои мураккаби этилии 
онњо 

2904 20 000 0 - мањсулоти дорои танњо 
нитро- ё танњо 
нитрозогурӯњњо 

5,5 

2904 90 - дигарњо: 0 
2905 11 000 0 - - метанол (спирти метилӣ) 5,5 
2905 12 000 0 - - пропан-1-ол (спирти 

пропилӣ) ва пропан-2- ол 
(спирти изопропилӣ) 

5,5 

2905 13 000 0 - - бутан-1-ол (спирти н-
бутилӣ) 

5,5 

2905 14 - - дигар бутанолњо: 5,5 
2905 16 200 0 - - - октан-2-ол 5 
2905 16 850 0 - - - дигарњо 5 
2905 17 000 0 - - додекан-1-ол (спирти 

лаурилӣ), гексадекан- 1-ол 
(спирти сетилӣ) ва октадекан-
1-ол (спирти стеарилӣ) 

5 

2905 19 000 0 - - дигарњо 5 
2905 22 000 0 - - спиртњои ғайридавраии 

қатронњо 
0 

2905 29 - - дигарњо 0 
2905 31 000 0 - - этиленгликол (этандиол) 5,5 
2905 32 000 0 - - пропиленгликол (пропан-

1,2-диол) 
5,5 

2905 39 - - дигарњо 0 
2905 41 000 0 - - 2-этил-2- (гидроксиметил) 

пропан-1,3-диол 
(семетилолпропан) 

5,5 

2905 42 000 0 - - пентаэритрит 5,5 
2905 43 000 0 - - манит 5 
2905 44 - - D-глюсит (сорбит): 5 
2905 45 000 - - глитсерин: 5 
2905 49 000 0 - - дигарњо 0 
2905 51 000 0 - - этхлорвинол (INN) 0 
2905 59 - - дигарњо: 0 
2906 11 000 0 - - ментол 0 
2906 12 000 0 - - сиклогексанол, 

метилсиклогексанолњо ва 
диметилсиклогексанолњо 

5,5 

2906 13 - - стеринњо ва инозитњо: 5,5 
2906 19 000 0 - - дигарњо 0 
2906 21 000 0 - - спирти бензилӣ 5,5 
2906 29 000 0 - - дигарњо 0 
2907 11 000 0 - - фенол (њидроксибензол) ва 

намакњои он 
5,5 

2907 12 000 0 - - крезолњо ва намакњои онњо 5,5 
2907 13 000 0 - - октилфенол, нонилфенол ва 

изомерњои онњо; намакњои ин 
пайвастагињо 

5,5 

2907 15 - - нафтолњо ва намакњои 5,5 



онњо: 
2907 19 - - дигарњо: 0 
2907 21 000 0 - - резорсин ва намакњои он 5,5 
2907 22 000 0 - - гидрохинон (хинол) ва 

намакњои он 
5,5 

2907 23 000 0 - - 4,4-изопропилидендифенол 
(бисфенол А, дифенилол 
пропан) ва намакњои он 

5,5 

2907 29 000 0 - - дигарњо 0 
2908 Галогенишудањо, 

сулфиришудањо, 
нитритишудањо ё 
нитриткунонидањои мањсули 
фенолњо ё феноло-спиртњо: 

0 

2909 11 000 0 - - эфири содаи диэтилӣ 5,5 
2909 19 - - дигарњо: 0 
2909 20 000 0 - эфирњои содаи иклоалканӣ, 

сиклоалкенӣё сиклоқатронӣва 
истењсолњо галогенишуда, 
сулфиришуда, нитратишуда ё 
нитриткунонидаи онњо 

0 

2909 30 - эфирњои содаи 
хушбӯйкунанда ва истењсолњо 
галогенишуда, сулфиришуда, 
нитратишуда ё 
нитриткунонидаи онњо: 

0 

2909 41 000 0 - - 2,2-оксидиэтанол 
(диэтиленгликол, дигликол) 

5,5 

2909 43 000 0 - - эфирњои этиленгликол ё 
диэтиленгликолњои содаи 
монобутилӣ 

5,5 

2909 44 000 0 - - дигар эфирњои 
этиленгликол ё 
диэтиленгликолњои содаи 
моноалкилӣ 

5,5 

2909 49 - - дигарњо: 0 
2909 50 000 0 - эфирофенолњо, 

эфироспиртофенолњо ва 
истењсоли намакњо 
галогенишуда, сулфиришуда, 
нитратишуда ё 
нитриткунонидаи онњо 

0 

2909 60 000 0 - пероксидњои спирт, эфирњои 
сода ва кетонњо ва истењсолњо 
галогенишуда, сулфиришуда, 
нитратишуда ё 
нитриткунонидањои онњо 

5,5 

2910 10 000 0 - оксиран (этиленоксид) 5,5 
2910 20 000 0 - метилоксиран 

(пропиленоксид) 
5,5 

2910 30 000 0 - 1-хлор-2,3-эпоксипропан 
(эпихлоргидрин) 

5,5 

2910 40 000 0 - диэлдрин (ISO, INN) 0 



2910 90 000 0 - дигарњо 0 
2911 00 000 0 Атсеталњо ва ниматсеталњо, 

доро ё бе дороии дигар гурӯњи 
корбарандаи оксигендор ва 
истењсоли галогенишуда, 
сулфиришуда, нитритишуда ё 
нитриткунонидаи онњо 

0 

2912 11 000 0 - - метанал (формалдегид) 5,5 
2912 12 000 0 - - этанал (атсеталдегид) 5,5 
2912 19 - - дигарњо: 0 
2912 21 000 0 - - бензалдегид 5,5 
2912 29 000 0 - - дигарњо 0 
2912 41 000 0 - - ванилин (4-гидрокси-3-

метоксибензалдегид) 
5,5 

2912 42 000 0 - - этилванилин (3-этокси-4- 
гидроксибензалдегид) 

5,5 

2912 49 000 0 - - дигарњо 0 
2912 50 000 0 - полимерњои алдегидњоиов 

давраӣ 
5,5 

2912 60 000 0 - параформалдегид 5,5 
2913 00 000 0 Пайвастагињои истењсолии 

мавқеи молии 2912, 
галогенишуда, сулфиришуда, 
нитритишуда ё 
нитриткунонида 

5,5 

2914 11 000 0 - - атсетон 5,5 
2914 12 000 0 - - бутанон (метилэтилкетон) 5,5 
2914 13 000 0 - - 4-метилпентан-2-он 

(метилизобутилкетон) 
5,5 

2914 19 - - дигарњо: 0 
2914 22 000 0 - - сиклогексанон ва 

метилсиклогексанонњо 
5,5 

2914 23 000 0 - - иононњо ва метилиононњо 5,5 
2914 29 000 0 - - дигарњо 0 
2914 31 000 0 - - фенилатсетон 

(фенилпропан-2-он) 
5,5 

2914 39 000 0 - - дигарњо 0 
2914 40 - кетоноспиртњо ва 

кетоноалдегидњо: 
0 

2914 50 000 0 - кетонофенолҳо ва кетонњо, 
дорои дигар гурӯњи 
корбарандаи оксигендор 

0 

2914 61 000 0 - - антрахинон 5,5 
2914 69 - - дигарњо: 0 
2914 70 000 0 - истењсоли галогенишуда, 

сулфиришуда, нитритишуда ё 
нитриткунонида 

0 

2915 11 000 0 - - кислотаи формиат 5,5 
2915 12 000 0 - - намакњои кислотаи 

формиат 
5,5 

2915 13 000 0 - - эфирњои кислотаи 
формиатњои мураккаб - - 
ҷавњари сирко ва намакњои 

5,5 



он; сиркои ангидрид: 
2915 21 000 0 - - кислотаи сирко 5,5 
2915 24 000 0 - - сиркои ангидрид 5,5 
2915 29 000 0 - - дигарњо 5,5 
2915 31 000 0 - - этилатсетат 5,5 
2915 32 000 0 - - винилатсетат 5,5 
2915 33 000 0 - - н-бутилатсетат 5,5 
2915 36 000 0 - - диносеба (ISO) атсетат 0 
2915 39 000 0 - - дигарњо 0 
2915 40 000 0 - кислотањои моно-, ди- ё 

сехлорсиркоӣ, намакњои онњо 
ва эфирњои мураккаб 

5,5 

2915 50 000 0 - кислотаи пропионӣ, 
намакњои он ва эфирњои 
мураккаб 

0 

2915 60 - кислотањои равғанӣ, 
кислотањои валерианӣ, 
намакњои онњо ва эфирњои 
мураккаб: 

5,5 

2915 70 000 0 - кислотаи палмитинӣ, 
кислотаи стеаринӣ, намакњои 
онњо ва эфирњои мураккаб 

0 

2915 90 000 0 - дигарњо 0 
2916 11 000 0 - - кислотаи акрилӣва 

намакњои он 
6,5 

2916 12 000 0 - - эфирњои кислотањои 
акрилии мураккаб 

6,5 

2916 13 000 0 - - меткислотаи акрилӣва 
намакњои он 

6,5 

2916 14 000 0 - - эфирњои кислотањои 
метакрилии мураккаб 

6,5 

2916 15 000 0 - - кислотањои олеинат, 
линолӣё линоленӣ, намакњои 
онњо ва эфирњои мураккаб 

0 

2916 16 000 0 - - бинапакрил (ISO) 0 
2916 19 - - дигарњо: 0 
2916 20 000 0 - кислотањои сиклоалканӣ, 

сиклоалкенӣё сиклотер-пении 
монокарбонӣ, ангидридњо, 
галогенан-гидридњо, 
пероксидњо, 
пероксикислотањои истењсоли 
ва истењсоли онњо 

0 

2916 31 000 0 - - кислотаи бензой, намакњои 
он ва эфирњои мураккаб 

6,5 

2916 32 000 - - пероксиди бензоил ва 
бензоилхлорид: 

6,5 

2916 34 000 0 - - кислотаи фенилсиркоӣ ва 
намакњои он 

6,5 

2916 39 - - дигарњо: 0 
2917 11 000 0 - - кислотаи оксалат, 

намакњои он ва эфирњои 
6,5 



мураккаб 
2917 12 000 0 - - кислотаи адипинӣ, 

намакњои он ва эфирњои 
мураккаб 

6,5 

2917 13 - - кислотаи азелаинӣва 
кислотаи себатсинӣ, намакњои 
онњо ва эфирњои мураккаб: 

0 

2917 14 000 0 - - ангидрид малеинӣ 6,5 
2917 19 - - дигарњо: 0 
2917 20 000 0 - кислотањои сиклоалканӣ, 

сиклоалкеновњое ё 
сиклоқатронњои поликарбонӣ, 
ангидридњо, 
галогенангидридњо, 
пероксидњо, 
пероксикислотањои онњо ва 
истењсоли онњо 

0 

2917 32 000 0 - - диоктилортофталатњо 6,5 
2917 33 000 0 - - динонил- ё 

дидетсилортофталатњо 
6,5 

2917 34 - - эфирњои дигар кислотањои 
ортофталии мураккаб: 

0 

2917 35 000 0 - - ангидриди фталӣ 6,5 
2917 36 000 0 - - кислотаи терефталӣва 

намакњои он 
6,5 

2917 37 000 0 - - диметилтерефталат 6,5 
2917 39 - - дигарњо: 0 
2918 11 000 0 - - кислотаи оксипропионат, 

намакњои он ва эфирњои 
мураккаб 

0 

2918 12 000 0 - - кислотаи шароб 6,5 
2918 13 000 0 - - намакњо ва эфирњои 

мураккаби кислотањои шароб 
0 

2918 14 000 0 - - ҷавњари лиму 6,5 
2918 15 000 0 - - намакњо ва эфирњои 

мураккаби ҷавњарњои лиму 
6,5 

2918 16 000 0 - - кислотаи глюконӣ, 
намакњои он ва эфирњои 
мураккаб 

0 

2918 18 000 0 - - хлорбензилат (ISO) 0 
2918 19 - - дигарњо: 0 
2918 21 000 0 - - кислотаи салитсилӣва 

намакњои он 
6,5 

2918 22 000 0 - - кислотаи o-
атсетилсалитсилӣ, намакњои 
он ва эфирњои мураккаб 

0 

2918 23 000 0 - - эфирњои дигар кислотањои 
салитсилии мураккаб ва 
намакњои онњо 

0 

2918 29 000 0 - - дигарњо 0 
2918 30 000 0 - кислотањои карбонӣ, дорои 

гурӯњњои алдегидӣё кетонӣ, 
0 



вале бе дороии дигар гурӯњи 
корбарандаи оксигендор, 
ангидридњо, 
галогенангидридњо, 
пероксидњо, 
пероксикислотањои онњо ва 
истењсоли онњо 

2918 91 000 0 - - 2,4,5-Т (ISO) (кислотаи 
2,4,5- сехлорфенокси сиркоӣ), 
намакњои он ва эфирњои 
мураккаб 

0 

2918 99 - - дигарњо: 0 
2919 Эфирњои фосфорӣ кислотањои 

мураккаб ва намакњои онњо, 
аз ҷумла, лактофосфатњо; 
галогенишудањо, 
сулфиришудањо, 
нитритишудањо ё 
нитриткунонидањои онњо ва 
истењсоли онњо: 

0 

2920 Эфирњои мураккаби дигар 
кислотањои ғайриорганикии 
ғайрифилизотӣ (ғайр аз 
эфирњои мураккаби 
галогенводородњо) ва 
намакњои онњо; истењсоли 
галогенишудањо, 
сулфиришудањо, 
нитритишудањо ё 
нитриткунонидањои онњо: 

0 

2921 11 000 0 - - метиламин, ди- ё 
семетиламин ва намакњои 
онњо 

6,5 

2921 19 - - дигарњо: 0 
2921 21 000 0 - - этилендиамин ва намакњои 

он 
6,5 

2921 22 000 0 - - гексаметилендиамин ва 
намакњои он 

6,5 

2921 29 000 0 - - дигарњо 0 
2921 30 - моно- ё полиаминњои 

сиклоалканӣ, сиклоалкенӣё 
сиклоқатронӣ ва истењсоли 
онњо; намакњои ин 
пайвастагињо: 

0 

2921 41 000 0 - - анилин ва намакњои он 6,5 
2921 42 000 0 - - истењсоли анилин ва 

намакњои онњо 
0 

2921 43 000 0 - - толуидинњо ва истењсоли 
онњо; намакњои ин 
пайвастагињо 

6,5 

2921 44 000 0 - - дифениламин ва истењсоли 
он; намакњои ин пайвастагињо 

6,5 

2921 45 000 0 - - 1-нафтиламин (α- 0 



нафтиламин), 2- нафтиламин 
(β-нафтиламин) ва истењсоли 
онњо; намакњои ин 
пайвастагињо 

2921 46 000 0 - - амфетамин (INN), 
бензфетамин (INN), 
дексамфетамин (INN), 
этиламфетамин (INN), 
фенкамфамин (INN), 
лефетамин (INN), 
левамфетамин (INN), 
мефенорекс (INN) ва 
фентермин (INN); намакњои 
ин пайвастагињо 

0 

2921 49 000 0 - - дигарњо 0 
2921 51 - - о-, м-, п-фенилендиамин, 

диаминотолуолњо ва 
истењсоли онњо; намакњои ин 
пайвастагињо: 

6,5 

2921 59 - - дигарњо: 0 
2922 11 000 0 - - моноэтаноламин ва 

намакњои он 
0 

2922 12 000 0 - - диэтаноламин ва намакњои 
он 

6,5 

2922 13 - - триэтаноламин ва 
намакњои он: 

6,5 

2922 14 000 0 - - декстропропоксифен (INN) 
ва намакњои он 

0 

2922 19 - - дигарњо: 0 
2922 21 000 0 - - аминогидроксинафталин-

сулфокислотањо ва намакњои 
онњо 

6,5 

2922 29 000 0 - - дигарњо 0 
2922 31 000 0 - - амфепрамон (INN), 

метадон (INN) ва норметадон 
(INN); намакњои ин 
пайвастагињо 

0 

2922 39 000 0 - - дигарњо 0 
2922 41 000 0 - - лизин ва эфирњои 

мураккаби он; намакњои ин 
пайвастагињо 

0 

2922 42 000 0 - - кислотаи глутаминӣва 
намакњои он 

0 

2922 43 000 0 - - антранилӣ кислотаи ва 
намакњои он 

6,5 

2922 44 000 0 - - тилидин (INN) ва намакњои 
он 

0 

2922 49 - - дигарњо: 0 
2922 50 000 0 - аминоспиртофенолњо, 

аминокислотофенолњо ва 
дигар пайвастагињои амин бо 
гурӯњи корбарандаи 
оксигендор 

0 



2923 Намакњо ва њидроксидњои 
аммонии чорасоса; етситинњо 
ва фосфоаминолипидњо 
дигарњо, таркиби кимиёвии 
маълум ва номаълум: 

0 

2924 Пайвастагињо, дорои гурӯњи 
корбарандаи карбоксамид; 
пайвастагињои кислотањои 
ангишт, дорои гурӯњи 
корбарандаи амидӣ: 

0 

2925 11 000 0 - - сахарин ва намакњои он 6,5 
2925 12 000 0 - - глутетимид (INN) 0 
2925 19 - - дигарњо: 0 
2925 21 000 0 - - хлордимеформ (ISO) 0 
2925 29 000 0 - - дигарњо 0 
2926 10 000 0 - акрилонитрил 6,5 
2926 20 000 0 - 1-сианогуанидин 

(дитсиандиамид) 
6,5 

2926 30 000 0 - фенпропорекс (INN) ва 
намакњои он; метадон (INN) - 
мањсулоти мобайнӣ(4-сиано-2-
диметиламино-4,4-
дифенилбутан) 

0 

2926 90 - дигарњо: 0 
2927 00 000 0 Диазо-, азо- ё пайвастагињои 

азокс 
0 

2928 00 Истењсоли гидразин ё 
гидроксиламин органикӣ: 

0 

2929 10 000 - изотсианатњо: 6,5 
2929 90 000 0 - изотсианатњо: 0 
2930 Пайвастагињои 

сулфурорганикӣ: 
0 

2931 Дигар пайвастагињои 
органикӣ ва ғайриорганикӣ: 

0 

2932 11 000 0 - - тетрагидрофуран 6,5 
2932 12 000 0 - - 2-фуралдегид (фурфурол) 6,5 
2932 13 000 0 - - спиртњои фурфурилӣ ва 

тетрагидрофурфурилӣ 
6,5 

2932 19 000 0 - - дигарњо 0 
2932 20 - лактонњо: 0 
2932 91 000 0 - - изосафрол 6,5 
2932 92 000 0 - - 1- (1,3-бензодиоксол-5-ил) 

пропан-2-он 
6,5 

2932 93 000 0 - - пиперонал 6,5 
2932 94 000 0 - - сафрол 6,5 
2932 95 000 0 - - тетрагидроканнабинолњо 

(њамаи изомерњо) 
0 

2932 99 000 0 - - дигарњо 0 
2933 11 - - феназон (антипирин) ва 

истењсоли он: 
0 

2933 19 - - дигарњо: 0 
2933 21 000 0 - - гидантоин ва истењсоли он 0 



2933 29 - - дигарњо: 0 
2933 31 000 0 - - пиридин ва намакњои он 6,5 
2933 32 000 0 - - пиперидин ва намакњои он 6,5 
2933 33 000 0 - - алфентанил (INN), 

анилеридин (INN), 
безитрамид (INN), 
бромазепам (INN), 
дифеноксин (INN), 
дифеноксилат (INN), 
дипипанон (INN), фентанил 
(INN), кетобемидон (INN), 
метилфенидат (INN), 
пентазотсин (INN), петидин 
(INN), петидин (INN) - 
маҳсулоти мобайнӣА, 
фенсиклидин (INN) (PCP), 
феноперидин (INN), 
пипрадрол (INN), пиритрамид 
(INN), пропирам (INN) ва 
тримеперидин (INN); 
намакњои ин пайвастагињо 

0 

2933 39 - - дигарњо: 0 
2933 41 000 0 - - леворфанол (INN) ва 

намакњои он 
0 

2933 49 - - дигарњо: 0 
2933 52 000 0 - - малонилмочевина 

(кислотаи барбитурӣ) ва 
намакњои он 

0 

2933 53 - - аллобарбитал (INN), 
амобарбитал (INN), барбитал 
(INN), буталбитал (INN), 
бутобарбитал, сиклобарбитал 
(INN), метилфенобарбитал 
(INN), пентобарбитал (INN), 
фенобарбитал (INN), 
секбутабарбитал (INN), 
секобарбитал (INN) ва 
винилбитал (INN); намакњои 
ин пайвастагињо: 

0 

2933 54 000 0 - - дигар истењсоли 
малонилмочевинњо 
(кислотањои барбитурӣ); 
намакњои ин пайвастагињо 

0 

2933 55 000 0 - - лопразолам (INN), 
меклоквалон (INN), 
метаквалон (INN) ва зипепрол 
(INN); намакњои ин 
пайвастагињо 

0 

2933 59 - - дигарњо: 0 
2933 61 000 0 - - меламин 6,5 
2933 69 - - дигарњо: 0 
2933 71 000 0 - - 6-гексанлактам (ӯ-

капролактам) 
6,5 



2933 72 000 0 - - клобазам (INN) ва 
метиприлон (INN) 

0 

2933 79 000 0 - - лактамњо дигарњо 0 
2933 91 - - алпразолам (INN), 

камазепам (INN), 
хлордиазепоксид (INN), 
клоназепам (INN), клоразепат 
(INN), делоразепам (INN), 
диазепам (INN), эстазолам 
(INN), этиллофлазепат (INN), 
флудиазепам (INN), 
флунитразепам (INN), 
флуразепам (INN), галазепам 
(INN), лоразепам (INN), 
лорметазепам (INN), 
мазиндол (INN), медазепам 
(INN), мидазолам (INN), 
ниметазепам (INN), 
нитразепам (INN), 
нордазепам (INN), оксазепам 
(INN), пиназепам (INN), 
празепам (INN), пировалерон 
(INN), темазепам (INN), 
тетразепам (INN) ва 
триазолам (INN); намакњои 
ин пайвастагињо: 

0 

2933 99 - - дигарњо: 0 
2934 Кислотањои нуклеинӣ ва 

намакњои онњо, таркиби 
муайянӣ ё намуайянии 
кимиёвӣ; гетеродавраии дигар 
пайвастагињо: 

0 

2935 00 Сулфонамидњо: 0 
2936 Провитаминњо ва витаминњо, 

табиӣё синтезкардашуда 
(њамчунин, консентратњои 
табиӣ), истењсоли онњо, дар 
асоси сифатњои витаминњо 
истифода мешаванд ва 
омехташавии ин 
пайвастагињо, аз ҷумла, дар 
њама гуна њалкунандањо: 

0 

2937 Гормонњо, простагландинњо, 
тромбоксанњо ва 
лейкотриенњои табиӣё 
синтезкардашуда; истењсоли 
онњо ва таркиби монанд, 
пептидњои тағйирдодашудаи 
занҷирӣдохил буданд, дар 
асоси сифатњои њормонњо 
истифода бурда мешаванд: 

0 

2938 Гликозидњои табиӣ ё 
синтезкардашуда, намакњои 

0 



онњо, одӣ ва эфирњои 
мураккаб ва дигар истењсолњо 

2939 Алкалоидњои аз растанињо 
гирифташудаи табиӣ ё 
синтезкардашуда, намакњои 
онњо, эфирњои сода ва 
мураккаб ва истењсоли дигар: 

0 

2939 30 000 0 - кофеин ва намакњои он 5 
2939 63 000 0 - - кислотаи лизергӣ ва 

намакњои он 
5 

2940 00 000 0 Шакари тозаи кимиёвӣ, ғайр 
аз сахарозањо, лактозањо, 
малтозањо, глюкозањо ва 
фруктозањо; эфирњои одӣ 
шакар, атсетали шакарњо ва 
эфирњои мураккаби шакар, 
намакњои онњо, ғайр аз 
мањсулоти мавқеи молии 2937, 
2938 ё 2939 

0 

2941 Антибиотикњо: 0 
2942 00 000 0 Дигар пайвастагињои 

органикӣ 
0 

Гурӯњи 30 
Мањсулоти дорусозӣ(фарматсевтӣ) 

30 Мањсулоти дорусозӣ 
(фарматсевтӣ), ғайр аз: 

5 

3001 Ғадудњо ва дигар узвњо, барои 
узвпизишкӣ (органотерапия) 
пешбинишуда, 
хушкондашудањо, 
резакардашудањо ё 
резакардашудањо ба монанди 
хока шираи ғадудњо ё дигар 
узвњо ё тарашшӯњоти онњо, 
барои узвпизишкӣ 
(органотерапия) 
пешбинишуда, гепарин ё 
намакњои он, дигар маводи аз 
насли одамӣва њайвонот 
гирифташуда, омодашуда бо 
мақсади истифодабарӣ дар 
терапевтӣ ё профилактикӣ, 
дар ҷойи дигар номбарнашуда 
ё дохилнашуда: 

0 

3002 Хуни инсон; хуни њайвонот, 
барои истифодабарӣ бо 
мақсадњои терапевтӣ 
омодашуда, профилактикӣ ё 
ташхисӣ; хунобањои 
сироятнопазир, лахташавии 
хун дигарњо ва мањсулоти 
иммунологӣ, резакардашуда ё 
резакарданашуда, аз ҷумла, бо 

0 



усулњои биотехнологӣ 
гирифташуда; ваксинањо, 
токсинњо, бактерияи 
микроорганизмњо (ғайр аз 
хамиртуруш) ва мањсулоти 
монанд: 

3004 31 000 0 - - дорои нсулин 0 
3005 10 000 0 - масолењи ҷароњатбандӣ 

адгезивӣ ва дигар 
тайёркунињо, ки қабати 
часпак доранд 

0 

3005 90 100 0 - - пахта ва мањсулот аз он 0 
3006 10 300 1 - - - аз матоъњои кешӣ бо 

мошинњо ё бо даст 
бофташуда, ғайр аз матоъњои 
патдор 

10 

3006 10 300 9 - - - дигарњо 6,5 
3006 10 900 0 - - - дигарњо 0 
3006 20 000 0 - реагентњо барои 

муайянкунии гурӯњи хун 
0 

3006 30 000 0 - дорувори (доруњо) - и 
мухолифӣ барои тафтиши 
рентгеногpафӣ; реагентњои 
ташхисӣ, ки барои 
истифодабарии беморон 
истифода бурда мешаванд 

0 

3006 40 000 0 -семент барои дандонњо ва 
мањсулот барои пуркунии 
дандонњои дигар; сементњое, 
ки сохти устухон доранд 

0 

3006 50 000 0 - халтањои санитарӣ ва 
маҷмӯъ барои ёрии аввал 

0 

3006 60 - воситањои кимиёвии 
контратсептивӣ, дар асоси 
њормонњо, дигар пайвастагии 
мавқеи молии 2937 ё 
спермитсидњо: 

0 

3006 70 000 0 - доруворӣ(дору)-њо дар 
шакли гел барои 
истифодабарӣ дар тиб ё 
байторӣ барои молидан барои 
њар гуна қисмњои бадан дар 
амалиёти ҷарроњӣ ё тањқиқи 
физикӣ ё сифатан барои 
пайвастагии байни бадан ва 
асбобњои тиббӣ пешбинишуда 

0 

3006 91 000 0 - - асбобњо, монанд ба мисли 
истифодабарии асбобњои 
стомикӣ 

0 

3006 92 000 0 - -маводи корношоями 
дорусозӣ 

0 

Гурӯњи 31 



Нурӣ 
31 Нурӣ 6,5 

Гурӯњи 32 
Моеи чармгарӣ ё рангкунанда; танинњо ва қисматњои 

онњо; рангкунандањо, пигментњо ва дигар маводи 
рангкунанда; ранг ва локњо; ғӯрагаҷ ва дигар мастикањо; 

рангњои матбаавӣ, сиёњӣ, туш 
32 Моеи чармгарӣ ё 

рангкунанда; танинњо ва  
қисматњои онњо; 
рангкунандањо, пигментњо ва  
дигар маводи рангкунанда; 
ранг ва локњо; ғӯрагаҷ ва  
дигар мастикањо; рангњои 
матбаавӣ, сиёњӣ, туш: Ғайр аз: 

6,5 

3203 00 Моддањои рангуборкунандаи 
аз растанињо ё њайвонот 
(њамчунин, ҷавњари рангубор, 
ба ғайр аз истихроҷи 
њайвонот) гирифташуда, 
муайян ё номуайяни таркиби 
кимиёвӣ; доруњо, дар асоси 
моддањои рангуборкунандаи 
растанигӣ ё аз њайвонот 
истењсолшудаи дар эзоњи 3 
гурӯњи мазкур 
нишондодашуда: 

0 

3204 12 000 0 - - ранги кислотадор, пешакӣ 
филизонидашуда ё 
филизониданашуда ва доруњо 
тайёркардашуда; ранги тезоб 
ва доруњои дар асоси онњо 
тайёркардашуда 

0 

3204 13 000 0 - - рангњои асосӣва доруњои 
дар асоси онњо 
тайёркардашуда 

0 

3204 19 000 0 - - дигар, њамчунин, 
омехташудаи ду ва ё зиёда 
моддањои рангубори мавқеи 
хурди 3204 11 - 3204 19 

0 

3204 90 000 0 - дигарњо 0 
Гурӯњи 33 

Равғани эфир ва маводи часпаки моеъ (маснуоти резинӣ); 
атриёт, воситањои ороишӣё покизагӣ 

33 Равғани эфир ва маводи 
часпаки моеъ (маснуоти  
резинӣ); атриёт, воситањои 
ороишӣё покизагӣ: Ғайр аз: 

6,5 

3301 Равғани эфир (бо дороӣ ё бе 
дороии қатронњо), њамчунин, 
мушаххас ва комил; маводи 
часпаки моеъ (маснуоти 

5 



резинӣ); кашидани равғани 
эфир; консентрати равғани 
эфир дар чарбу, равғани 
буғнашаванда, мум ё 
мањсулоти монанди бо усули 
анфлеража ё матсератсия 
гирифташуда; мањсулоти 
иловагии бардошти 
беқатронкунии равғани эфир; 
обњои соф кардашуда ва 
мањлули обњои равғани эфир: 

Гурӯњи 34 
Собун, маводи сатњи фаъоли органикӣ, воситањои 

шустушӯйӣ, маводи молиданӣ, мумњои сунъӣ ва тайёр, 
мањсулот барои тоза намудан ё сайқалу ҷил додан, шамъ 

ва маснуоти монанд, хамира барои гаҷкорӣ, хамираи 
хушкнашаванда (пластилин), «мум барои муолиҷаи 

дандон»  ва мањсулот барои дандонсозӣ дар асоси гаҷ 
34 Собун, маводи сатњи фаъоли 

органикӣ, воситањои 
шустушӯйӣ, маводи молиданӣ, 
мумњои сунъӣ ва тайёр, 
мањсулот барои тоза намудан 
ё сайқалу ҷил додан, шамъ ва 
маснуоти монанд, хамира 
барои гаҷкорӣ, хамираи 
хушкнашаванда (пластилин), 
«мум барои муолиҷаи дандон»  
ва мањсулот барои дандонсозӣ 
дар асоси гаҷ: Ғайр аз: 

6,5 

3402 12 000 0 - - катион 0 
3402 13 000 0 - - неионоген 0 

Гурӯњи 35 
Маводи сафедагӣ; нишостањои тағйирдодашуда; ширешњо; 

ферментњо 
35 Маводи сафедагӣ; 

нишостањои тағйирдодашуда; 
ширешњо; ферментњо: Ғайр аз: 

5 

3506 Ширеши тайёр ва дигар 
адгезиви тайёри дар дигар ҷой 
номгузорӣ нашуда ё дохил 
карданашуда; мањсулоти 
барои истифодабарӣ ба 
сифати ширеш ё адгезивњо 
коршоям, бастабандишуда 
барои савдои чакана ба 
сифати ширешњо ё адгезивњо, 
вазни холисашон на зиёда аз 1 
кг: 

6,5 

3507 10 000 0 - реннин ва консентрати он 6,5 
3507 90 - дигарњо: 0 

Гурӯњи 36 



Маводи тарканда; маводи тарфгарӣ; гӯгирдњо маводи 
оташзо; баъзе маводи сӯзишворӣ 

3601 00 000 0 Борути туфанг 6,5 
3602 00 000 0 Маводи таркандаи тайёр, ба 

ғайр аз борути туфанг 
6,5 

3603 00 Бандњои оташнагузаронанда; 
бандњои тарконанда; ғилофаи 
зарбарасон ё тарконанда; 
оташгиронњо; 
электродетонаторњо: 

6,5 

3604 Тарфбозӣ, мушаки 
хабардињанда, мушаки 
боронӣ, хабардињандаи 
муқобили хирагӣё маводи 
пиротехникии дигар: 

6,5 

3605 00 000 0 Гӯгирд, ба ғайр аз маводи 
пиротехникии мавқеи молии 
3604 

6,5 

3606 Ферротсерий ва хӯлаи 
пирофории дигар дар њар гуна 
шакл; мавод аз масолењи 
сӯзишвории дар эзоњи 2 
гурӯњи мазкур нишон 
додашуда: 

10 

Гурӯњи 37 
Масолењи аккосӣ ва синамогарӣ 

37 Масолењи аккосӣ ва 
синамогарӣ: Ғайр аз: 

6,5 

3701 Пластинкањои аккосӣ ва 
плёнкањои њамвор, 
њассоскардашуда, 
ғайринамоишӣ, аз њар гуна 
мавод, ба ғайр аз коғаз, 
картон ё матоъ; плёнкањои 
њамвор барои суратгирии 
фаврӣ, њассоскардашуда, 
ғайринамоишии бастабандӣ 
шуда ё бастабандӣ нашуда: 

10 

Гурӯњи 38 
Дигар мањсулоти кимиёвӣ 

38 Дигар мањсулоти кимиёвӣ: 
Ғайр аз: 

6,5 

3801 10 000 0 - графити сунъӣ 5 
3801 20 - графити коллоидӣ ё 

нимколлоидӣ: 
5 

3802 10 000 0 - ангишти фаъол 5 
3808 50 000 - молњои дар эзоњи зермавқеи 

1-и гурӯњи мазкур 
номбаршуда: 

0 

3808 94 - - маводи сироятнопазиркунӣ: 0 
3809 10 - дар асоси маводи нишостагӣ: 5 
3818 00 100 0 - креми легиронида 0 



3818 00 900 0 - дигарњо 0 
3821 00 000 0 Муњити маъдании тайёр 

барои парвариш ё нигоњ 
доштани микроорганизмњои 
фаъоли њаётӣ (њамчунин, 
вирусњо ва монанди онњо) ё 
њуҷайрањои растанињо, одам ё 
њайвонот 

0 

3824 71 000 0 - - дорои хлорфтор 
углеводородњо (ХФУ), дороӣ 
ё нодороии гидрохлор фтор 
углеводородњо (ГХФУ), 
перфторуглеводородњо (ПФУ) 
ё гидрофторуглеводородњо 
(ГФУ) 

0 

3824 72 000 0 - - дорои 
бромхлордифторметан, 
бромтрифторметан ё 
дибромтетрафторэтанњо 

0 

3824 73 000 0 - - дорои 
гидробромфторуглеводородњо 
(ГБФУ) 

0 

3824 74 000 0 - - дорои 
гидрохлорфторуглеводородњо 
(ГХФУ), доштан ё но дорои 
перфторуглеводородњо (ПФУ) 
ё гидрофторуглеводородњо 
(ГФУ), аммо нодорои 
хлорфторуглеводородњо 
(ХФУ) 

0 

3824 75 000 0 - - дорои тетрахлориди карбон 0 
3824 76 000 0 - - дорои 1,1,1- трихлорэтан 

(метилхлороформ) 
0 

3824 77 000 0 - - дорои бромметан 
(метилбромид) ё 
бромхлорметан 

0 

3824 78 000 0 - - дорои 
перфторуглеводородњо (ПФУ) 
ё гидрофторуглеводородњо 
(ГФУ), аммо бе дорои 
хлорфторуглеводородњо 
(ХФУ) ё 
гидрохлорфторуглеводородњо 
(ГХФУ) 

0 

3824 79 000 0 - - дигарњо 0 
3824 81 000 0 - - дорои оксиран 

(этиленоксид) 
0 

3824 82 000 0 - - дорои полихлорбифенилҳо 
(ПХБ), полихлортерфенилҳо 
(ПХТ) или 
полибромбифенилҳо (ПББ) 

0 

3824 83 000 0 - - дорои трис(2,3-
дибромпропил) фосфат 

0 



3824 90 - дигарњо: 0 
3825 Мањсулоти боқимондаи 

кимиёвӣ ё соњањои наздики 
ихтисоси саноатии дар дигар 
ҷой номгузорӣ ё дохил карда 
нашуда; партовњои хоҷагињои 
шањр; такшини оби ганда; 
партовњои дигар, дар эзоњи 6-
и гурӯњи мазкур 
нишондодашуда: 

0 

3826 00 Биодизел ва омехтаи он, 
надошта ё дорои камтар аз 70 
%-и вазн нафт ё мањсулоти 
нафтии аз ҷинсњои битумӣ 
гирифташуда: 

0 

Гурӯњи 39 
Пластмас ва маснуот аз он 

39 Пластмас ва маснуот аз он: 
Ғайр аз: 

6,5 

3901 90 - - дигарњо 0 
3902 90 - - дигарњо 0 
3905 99 - - дигарњо 0 
3906 90 - - дигарњо 0 
3907 10 000 0 - полиацеталњо 0 
3907 30 000 0 - қатронњо эпоксидӣ 0 
3907 70 000 0 - полилактид 0 
3907 99 - - дигарњо: 0 
3909 10 000 0 - қатронњои карбамидӣ ва 

тиокарбамидӣ 
0 

3909 40 000 0 - қатронњои феноло-алдегидӣ 0 
3911 90 - дигарњо: 0 
3912 31 000 0 - - карбоксиметилселлюлоза 

ва намаки он 
0 

3912 39 - дигарњо: 0 
3912 90 - дигарњо 0 
3913 90 000 0 - дигарњо 0 
3914 00 000 0 Қатронњои 

ионмубодилакунандаи дар 
асоси полимерњои мавқеъњои 
молии 3901 - 3913 
гирифташуда, дар шаклњои 
аввалия 

0 

3917 21 900 1 - - - - бо фитингњо 
шинондашуда, барои 
киштињои њавоии шањрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

3917 22 900 1 - - - - бо фитингњо 
шинондашуда, барои 
киштињои њавоии шањрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

3917 23 900 1 - - - - бо фитингњо 
шинондашуда, барои 

0 



киштињои њавоии шањрвандӣ 
пешбинишуда 

3917 29 000 1 - - - барои киштињои њавоии 
шањрвандӣ 

0 

3917 31 000 2 - - - барои саноати васлкунии 
муњаррики воситањои нақлиёи 
мавқеъњои молии 8701 - 8705, 
қисмњо ва агрегатњои онњо) 

0 

3917 33 000 1 - - - бо фитингњо 
шинондашуда, барои 
киштињои њавоии шањрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

3917 39 000 3 - - - - - бо фитингњо 
шинондашуда, барои 
киштињои њавоии шањрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

3917 40 000 1 - - барои киштињои њавоии 
шањрвандӣ 

0 

3926 90 - дигарњо: 0 
Гурӯњи 40 

Каучук, резин ва маснуот аз онњо 
40 Каучук, резин ва маснуот аз 

онњо: Ғайр аз: 
8 

4008 29 000 0 - - дигарњо 0 
4009 12 000 1 - - - барои саноати васлкунии 

муњаррики воситањои нақлиёи 
мавқеъњои молии 8701 - 8705, 
қисмњо ва агрегатњои онњо 

0 

4009 12 000 9 - - - дигарњо 5 
4009 22 000 1 - - - барои саноати васлкунии 

муњаррики воситањои нақлиёи 
мавқеъњои молии 8701 - 8705, 
қисмњо ва агрегатњои онњо 

0 

4009 22 000 9 - - - дигарњо 5 
4009 32 000 0 - - бо фитингамњо 5 
4011 10 000 0 - барои нақлиёти сабукрав 

(њамчунин, нақлиёти 
болопӯшдори боркашону 
одамкашонӣ ва нақлиёти 
варзишӣ) 

15 

4011 20 - барои автобусњо ё воситањои 
нақлиёти муњаррикдори 
боркаш: 

5 

4011 30 000 0 - барои истифодабарӣ дар 
њавопаймоӣ 

0 

4011 99 000 0 - - дигарњо 3 
4012 11 000 0 - - барои автомобилњои 

сабукрав (аз ҷумла, нақлиёти 
болопӯшдори боркашону 
одамкашонӣва нақлиёти 
варзишӣ) 

15 

4012 12 000 0 - - барои автобусњо ё 15 



воситањои нақлиёти 
муњаррикдори боркашон: 

4012 13 000 - - барои истифодабарӣ дар 
њавопаймоӣ 

0 

4012 19 000 0 - - дигарњо 15 
4012 20 000 1 - - барои киштињои њавоии 

шањрвандӣ 
0 

4012 20 000 9 - - дигарњо 15 
4012 90 - дигарњо 15 
4013 Камерањои резинӣ: 13 
4014 Маснуоти бењдоштӣё 

дорусозӣ(аз ҷумла, пистонак) 
аз резини вулканишуда, ба 
ғайри резини сахт, бо 
фитингњо аз резини сахт ё бе 
он: 

9 

4015 Либосњо ва лавозимот бо 
либосњо (њамчунин, 
дастпӯшак, дастпӯшакњои 
панҷадор ва дастпӯшакњои 
занона) аз резини 
вулканишуда, ба ғайри резини 
сахт, барои мақсадњои 
гуногун: 

5 

4016 10 000 1 - - барои мақсадњои техникии 
барои киштињои њавоии 
шањрвандӣ таъйиншуда 

0 

4016 91 000 0 - - пӯшонидашуда рӯи фарш 
ва қолинчањо 

5 

4016 92 000 0 - - резинкаи дафтардорӣ 5 
4016 93 000 4 - - - барои истењсоли 

муњаррикњои њавопаймоӣ ва ё 
киштињои њавоии шањрвандӣ 

0 

4016 94 000 0 - - амортизаторњои заврақӣё 
бандарӣ, дамкардашаванда ё 
дам карданашаванда 

5 

4016 95 000 0 - - маснуоти 
дамкардашавандаи дигар 

5 

4016 99 - - дигарњо: 7 
4016 99 910 1 - - - - - барои мақсадњои 

техникии киштињои њавоии 
шањрвандӣ таъйиншуда 

0 

4016 99 970 3 - - - - - барои мақсадњои 
техникии киштињои њавоии 
шањрвандӣ таъйиншуда 

0 

4017 00 000 1 - лӯлањои бо фитингњо 
пайвастшуда, барои интиқоли 
газњо ё моеот коршоями 
барои киштињои њавоии 
шањрвандӣ пешбинишуда 

0 

4017 00 000 9 - дигарњо 7 
Гурӯњи 41 



Пӯсти коркарднашуда (ғайр аз мӯинаи табиӣ) ва чарми 
ҷудокардашуда 

41 Пӯсти коркарднашуда (ғайр 
аз мӯинаи табиӣ) ва чарми 
ҷудокардашуда: Ғайр аз: 

8 

4101 Пӯсти коркарднашудаи 
њайвоноти калони шохдор 
(њамчунин, говмеш) ё 
њайвоноти оилаи аспњо (ҷуфт 
ё шӯр, хушк, ишқоршудањо, 
пикелшудањо ё 
консервкардашуда бо усулњои 
дигар, аммо даббоғӣ 
карданашуда, бе сохтањо аз 
пергамент ё минбаъд 
коркарднашуда), бо рӯйпӯши 
мӯйӣё бе рӯйпӯши мӯйӣ, дуто 
ё ғайри дуқабатањо: 

5 

4102 Пӯсти коркарднашудаи 
гусфанд ё пӯсти барра (ҷуфт ё 
шӯр, хушк, ишқоршудањо, 
пикелшудањо ё бо усулњои 
дигар консервкардашуда, 
аммо даббоғӣ карданашуда, 
бе сохтани аз пергамент ё 
мавриди коркарди минбаъда 
қарор доданашуда), бо 
рӯйпӯши пашмин ё бе 
рӯйпӯши пашмин, дуқабата ё 
ғайри дуқабата, ғайри бо 
эзоњи 1в ба гурӯњи мазкур 
истисношудањо: 

5 

4103 Дигар пӯстњои 
коркарднашуда (ҷуфт ё шӯр, 
хушк, ишқоршудањо, 
пикелшудањо ё бо усулњои 
дигар консервкардашуда, 
аммо даббоғӣ карданашуда, 
бе сохтањо аз пергамент ё 
мавриди коркарди минбаъда 
қарор доданашуда), бо 
рӯйпӯши пашмин ё бе 
рӯйпӯши пашмин, дуқабатањо 
ё ғайри дуқабатањо, ғайри бо 
эзоњи 1б ё 1в-и гурӯњи мазкур 
истисношудањо: 

5 

4103 90 100 0 - - бузњо ва буғзолањо 10 
Гурӯњи 42 

Маснуот аз чарм; маснуоти сарроҷию зингарӣва 
аробакашӣ; лавозимоти роњ, сумкањои занона ва молњои 
монанди онњо; маснуот аз рудаи њайвонот (ғайр аз нахи 

тозаи абрешим) 



4201 00 000 0 Маснуоти сарроҷию зингарӣ 
ва аробакашӣ барои њама гуна 
њайвон (њамчунин, лаҷом, 
зонубанд, пӯзбанд, ҷул, тӯри 
моњигирӣ, ҷули саг ва 
маснуоти монанд), аз дилхоњ 
масолењ тайёр кардашуда 

10 

4202 11 - - бо сатњи роста аз чарми 
табиӣё чарми мураккаб: 

10 

4202 12 - - бо сатњи роста аз 
пластмасњо ё масолењи 
бофандагӣ: 

12 

4202 19 - - дигарњо: 12 
4202 21 000 0 - - бо сатњи роста аз чарми 

табиӣ ё чарми мураккаб: 
12 

4202 22 - - бо сатњи роста аз 
пластмасњо ё масолењи 
бофандагӣ: 

12 

4202 29 000 0 - - дигарҳо 10 
4202 31 000 0 - - бо сатҳи роста аз чарми 

табиӣё чарми мураккаб 
10 

4202 32 - - бо сатҳи роста аз 
пластмасҳо ё масолеҳи 
бофандагӣ: 

12 

4202 39 000 0 - - дигарҳо 10 
4202 91 - - бо сатҳи роста аз чарми 

табиӣё чарми мураккаб: 
10 

4202 92 - - бо сатҳи роста аз 
пластмасҳо ё масолеҳи 
бофандагӣ: 

12 

4202 99 000 0 - - дигарҳо 10 
4203 Пӯшокиҳо ва лавозимоти 

пӯшокиҳо, аз чарми табиӣё 
чарми мураккаб: 

10 

4205 00 110 0 - - тасмахатҳои конвейерӣ ё 
тасмаи ҳаракатовар ё белтинг 

9 

4205 00 190 0 - - дигарҳо 10 
4205 00 900 0 - дигарҳо 10 
4206 00 000 0 Маснуот аз рӯдаҳо (ғайри 

нахи тозаи абрешимӣ), 
синюгаҳо, пуфакчаҳо ё раг 

10 

Гурӯҳи 43 
Мӯинаи нарми табиӣва сунъӣ; маҳсулот аз онҳо 

4301 Ашёи хоми пӯсту мӯина (аз 
ҷумла, каллаҳо, думҳо, пойҳо 
ва дигар қисмҳо ё пораҳо, 
коршоям барои истеҳсоли 
маснуоти мӯинагӣ), ғайри 
пӯсти коркарднашудаи 
мавқеъҳои молии 4101, 4102 ё 
4103: 

10 

4301 30 000 0 - барраҳои намуди зерин: 13 



астраханӣ, думбадор, 
қароқӯлӣ, форсӣ ва навъҳои 
монанд, инчунин, намуди 
барраи ҳиндӣ, хитоӣ, муғулӣё 
тибетӣ, пурра, калладор ё 
бекалла, думдор ё бедум, 
почадор ё бепоча . 

4302 Пӯсти мӯинаи даббоғӣ ё 
тайёркардашуда (аз ҷумла, 
калла, дум, пойҳо ва дигар 
қисмҳо ё малофа), ҷамъ 
карданашуда ё ҷамъ 
кардашуда (бе иловагии дигар 
масолеҳ), ғайри дар мавқеи 
молии 4303 қайд кардашуда: 

12 

4303 10 101 0 - - - пӯшоквориҳо 12 
4303 10 109 0 - - - лавозимоти пӯшокаҳо 10 
4303 10 901 0 - - - пӯшокаҳо аз вашақ 10 
4303 10 902 0 - - - пӯшокаҳо аз сагобӣ 10 
4303 10 903 0 - - - пӯшокаҳо аз рӯбоҳи 

шимолӣ ё рӯбоҳ 
10 

4303 10 904 0 - - - пӯшокаҳо аз харгӯш ё 
харгӯши зард 

10 

4303 10 905 0 - - - пӯшокаҳо аз енот 10 
4303 10 906 0 - - - пӯшокаҳо аз пӯсти 

гӯсфанд 
13 

4303 10 907 0 - - - пӯшокаҳо аз пӯсти 
гӯсфанд, аз харгӯш ё харгӯши 
зард, кӯдакона: қадаш то 164 
см, дар бар гирифтани қафаси 
сина то 84 см 

13 

4303 10 908 0 - - - пӯшокаҳои дигар 13 
4303 10 909 0 - - лавозимоти пӯшокаҳо 13 
4303 90 000 0 - дигарҳо 10 
4304 00 000 0 Мӯинаи сунъӣ ва маснуот аз 

он 
10 

Гурӯҳи 44 
Чӯб ва маҳсулот аз он; ангишти чӯб 

4401 Чӯби сӯзишворӣ (ҳезум) дар 
шакли ғӯлачӯб, кунда, 
шохчаҳо, аз шохчаҳои дарахт 
бофташуда ё дар намудҳои 
монанд; параха ё тарошаи 
дарахт, чӯбмайда ва резаҳои 
чӯб, чӯбмайда, ба ҳам 
фишурдашуда ё 
фишурданашуда дар шакли 
ғӯлачӯб, брикет, ғурӯша ё 
намудҳои монанд 

7 

4402 Ангишт аз чӯб (ҳамчунин, 
ангишти аз пӯчоқ ё чормағзҳо 
гирифташуда), ба ҳам 

10 



фишурдашуда ё 
фишурданашуда: 

4403 Чӯб ва ашёи чӯбии 
коркарднашуда, аз пӯстлох 
тозашуда ё тозанашуда ё 
қисми болоии чӯб ё 
чортароши дуруштшуда ё 
чортарошнашуда 

7 

4403 41 000 0 - - шорея бо чӯби торик-сурх, 
шорея бо чӯби рангпаридаи 
сурх ва шореяи бакау 

5 

4403 49 - - дигарҳо: 5 
4404 Чӯби бочкасозӣ; ғӯлачӯби 

кафондашуда; сутунпоя, фона 
ва симчӯб аз дарахт, нӯгтез 
кардашуда, аммо ба қад арра 
карданашуда; чӯбу тахта, 
дурушт тарошидашуда, аммо 
натарошида, каҷ карданашуда 
ё коркарднашуда бо усулҳои 
дигар, дар истеҳсоли 
танобтобӣ, чатрсозӣ, даста 
барои асбобҳо ё маснуоти 
монанд истифода шаванда; 
параха ва чӯби монанд: 

10 

4405 00 000 0 Пашми чӯб ё парахаи тунук; 
орди чӯб 

10 

4406 Ғулачӯб барои роҳи оҳан ё 
роҳи трамвай: 

10 

4407 Чӯб ва ашёи чӯбин 
арракардашуда ё ба дарозӣ 
тақсимкардашуда, ба қабатҳо 
ҷудошуда ё пӯсткандашуда, 
рандашуда ё ранданашуда, 

5 

4407 91 - - аз булут (Quercus sрр.): 7 
4407 92 000 0 - - аз бexb (Fagus sрр.) 7 
4407 93 - - аз заранг (Acer spp.): 7 
4407 94 - - аз олуболу (Prunus spp.): 7 
4407 95 - - аз шумтол (Fraxinus spp.): 7 
4407 99 - - дигарҳо: 7 
4408 Тахтаҳои тунук барои рӯйкаш 

(ҳамчунин, дар натиҷаи ҷудо 
кардани чӯби қабатдор 
гирифташуда), барои фанераи 
ширешкардашуда ё барои 
дигар ашёи чӯб ва чӯбини 
қабатдор, ба 
дарозӣарракардашуда, ба 
қабатҳо ҷудошуда ё 
пӯсткандашуда, рандашуда ё 
ранданашуда, 
сайқалдодашуда ё 

5 



сайқалдоданашуда, дорои 
пайванди бар дошта ё 
надошта, ғафсиаш аз 6 мм 
зиёд 

4408 10 - навъи сӯзанбарг: 7 
4409 Чӯб ва ашёи чӯбӣ(ҳамчунин, 

зеҳи тахтагӣва арақа барои 
рӯйпӯш бо тахтафарш 
омоданашуда) дар шакли 
мураттаби 
дарозӣдаровардашуда (бо 
шонаҳо, комаҳо, 
комакандашуда, бо канораҳои 
тароши-дашуда, бо шакли 
ниммудаввар часпонидашуда, 
шаклдодашуда, мудавваршуда 
ё монанд) ҳамаи ҳошияҳо, 
ғӯлача ё ҳамвор, бор роҳи 
рандакунӣё ранданакунӣ, 
сайқалдиҳӣкоркардшуда ё 
дорои пайванди бар дошта ё 
надошта 

5 

4410 Тахтаҳои аз парахаҳо 
сохташуда ва тахтаҳои 
монанд (мисол, тахтаҳо бо 
парахаҳои аломатдор ва 
тахтаҳои рахдор) аз чӯб ё 
дигар масолеҳи чӯб монанд, 
бо қатрон ё дигар маводи 
часпоиши 
табиӣҷаббонидашуда ё 
ҷаббониданашуда: 

5 

4411 Тахтаҳои наху чӯбӣаз чӯб ё 
дигар маводи чӯбӣбо илова ё 
бе иловаи қатрон ё дигар 
моддаҳои органикӣ: 

5 

4412 Фанераи бо ширеш 
часпонидашуда, лавҳаҳои 
фанерӣва ашёи монанд аз 
чӯби қабатдор 

7 

4412 39 000 0 - - дигарҳо 5 
4413 00 000 0 Чӯби дар шакли блок 

фишурдашуда, шакли 
чортарош ё шакли намоӣ 

10 

4414 00 Чорчӯба барои сурат, акс, 
оина ё ашёҳои монанд: 

10 

4415 Қуттӣ, суратқуттӣ, қафаси 
борпечонӣё сабад, навардҳо 
ва зарфи холимонанд, аз чӯб; 
навардҳои симноқилии чӯбӣ; 
паллетҳо, зарфмонак ва дигар 
панҷараи боркунӣ, чӯбӣ; 

10 



пӯстаи чӯбӣ: 
4416 00 000 0 Бочка, бочкача, чалак, чалак 

ва дигар маснуоти 
бочкасозӣва қисмҳои он, аз 
чӯб, ҳамчунин, тахтачаи 
бочка 

10 

4417 00 000 0 Асбобҳо, танаву дастаҳо 
барои асбобҳо, аз чӯб, 
қисмҳои чӯбӣва дастаи ҷорӯб 
ё чӯткаҳо; қолабҳои чӯбӣва 
кашида васеъкунӣбарои 
пойафзол 

10 

4418 Маснуоти наҷҷорӣва 
дуредгарӣ, чӯбӣ, сохтмонӣ, 
ҳамчунин, сафҳаи чӯбии 
бисёрсӯроха, сафҳаи рӯифарш 
ҷам карда шуда, гонт ва 
дранкаи бомпӯшӣ(тахтачаҳои 
бомпӯшонӣва тахтачаҳои 
тунуку борике, ки дар сохтмон 
истифода мешаванд): 

10 

4419 00 Лавозимоти хӯрокхӯрӣва 
ошхонагӣ, чӯбӣ: 

10 

4420 Маснуоти чӯбии 
кошинкорӣва хотамкорӣ; 
ҷаъба ва қуттӣбарои заргарӣё 
корд ва маснуоти монанд, 
чӯбӣ; ҳайкалча ва дигар 
маснуоти ороишӣ, чӯбӣ; 
ашёҳои чӯбии мебелӣ, дар 
гурӯҳи 94 нишон дода нашуда: 

10 

4421 Маснуоти чӯбии дигар: 10 
Гурӯҳи 45 

Пӯк ва маснуот аз он 
45 Пӯк ва маснуот аз он 5 

Гурӯҳи 46 
Маҳсулот аз пахол ё масолеҳи дигар барои 

бофтан;маҳсулоти сабадбофӣва маснуоти бофташуда 
46 Маҳсулот аз пахол ё масолеҳи 

дигар барои бофтан; 
маҳсулоти сабадбофӣва 
маснуоти бофташуда 

10 

Гурӯҳи 47 
Хамира аз чӯб ё дигар маводи нахию селлюлозии чӯбӣ; 
коғаз ё картони аз нав истеҳсолшаванда (коғазкуҳна ва 

партовҳо) 
4701 00 Хамираи чӯб: 8 
4702 00 000 0 Селлюлозаи чӯб, навъҳои 

маҳлулшаванда 
7 

4703 11 000 0 - - аз навъи сӯзанбарг 8 
4703 19 000 0 - - аз навъи паҳнбарг 8 
4703 21 000 - - аз навъи сӯзанбарг: 7 



4703 29 000 - - аз ҷинси паҳнбарг: 7 
4704 Селлюлозаи чӯбӣ, сулфитӣ, ба 

ғайр аз навъҳои  
маҳлулшаванда: 

8 

4705 00 000 0 Хамираи чӯбини дар натиҷаи 
пайвастшавии усулҳои 
механикӣва кимиёвии 
ҷӯшонидан, гирифташуда 

7 

4706 Хамираи нахи аз коғаз ё 
картони аз нав 
истеҳсолшаванда (коғазкуҳна 
ва партовҳо) ё аз дигар 
маводи нахию 
селлюлозӣгирифташуда: 

10 

4707 Коғаз ё картони аз нав 
истеҳсолшаванда (коғазкуҳна 
ва партовҳо): 

10 

Гурӯҳи 48 
Коғаз ва картон; маҳсулоти аз хамираи коғаз, коғаз ё 

картон сохташуда 
48 Коғаз ва картон; маҳсулоти аз 

хамираи коғаз, коғаз ё картон 
сохташуда: Ғайр аз: 

7 

4801 00 000 0 Коғази рӯзномавӣдар лӯлапеч 
ё варақ 

5 

4803 00 Дастпоккуни коғазии 
покизагӣё рӯйпоккун, 
дастпоккун ё дастмол ва 
намудҳои дигари коғази 
таъйиноти хоҷагию маишӣё 
санитарӣ- беҳдоштӣ, пахтаи 
селюлёзӣва матоъ аз нахҳои 
селюлёзӣ, крепикунонидашуда 
ё баръакс, чиндоршуда ё 
чиндорнашуда, муҳршуда ё 
муҳрнашуда, сӯрохшуда ё 
сӯрохнашуда, бо сатҳи 
рангшуда ё рангнашуда, 
чопшуда ё чопнашуда дар 
лӯлапечҳо ва варақҳо: 

10 

4806 Пергаменти рустанигӣ, коғази 
равғанногузар, калка ва 
пергамин ва дигар коғазҳои 
ҷилоии шаффоф ё 
нимшаффоф дар лӯлапечҳо ва 
варақҳо: 

5 

4807 00 Коғаз ва картони серқабат (бо 
роҳи часпондан бо адгезив 
қабатҳои ҳамвори коғаз ё 
картон истеҳсолшуда) бе 
рӯйпӯш ё ҷаббонидани рӯякӣ, 
тақвиятдодашуда ё 

5 



тақвиятдоданашуда, дар 
лӯлапечҳо ва варақҳо: 

4812 00 000 0 Блокҳо, лавҳаҳо ва варақаҳои 
полоягӣ, аз хамираи коғаз 

5 

4813 Коғази папирос, буридашуда ё 
буриданашуда ба андозааш ё 
ба шакли китобчаҳо ё 
найчаҳо: 

5 

4818 50 000 0 - пӯшокворӣва лавозимоти 
пӯшока 

5 

4818 90 - дигарҳо: 5 
4819 10 000 0 - картончаҳо, ғалладонҳо ва 

қуттиҳо, аз коғази чиндор ё 
картони чиндор 

5 

4819 20 000 0 - картончаҳо, ғалладонҳо ва 
қуттиҳо, ҷамъшуда, аз коғази 
чиндорнашуда ё картони 
чиндорнашуда 

5 

4821 Тамға ва ҳамаи намуди 
тамғакоғазҳо, аз коғаз ё 
картон, чопшуда ё чопнашуда: 

5 

4822 Навардҳо, симпечҳо, найчаҳо 
ва дорандаҳои шабеҳ, аз 
хамираи коғазӣ, коғаз ё 
картон (сӯрохшуда ё 
сӯрохнашуда, мустаҳкамшуда 
ё мустаҳкамнашуда): 

5 

4823 90 - дигарҳо: 0 
Гурӯҳи 49 

Китобҳои чопӣ, рӯзномаҳо, маҳсулоти тавлидоти дубора 
ва дигар маҳсулоти саноати табъу нашр: дастнависҳо, 

матнҳои чопи мошин ва нақшаҳо 
4901 Китобҳои чопӣ, китобчаҳо, 

варақаҳо ва ҳамин гуна 
маводи чопӣ, ҷузъбандишуда 
ва ё дар шакли варақаҳои 
алоҳида: 

0 

4902 Рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва 
дигар маводи чопӣ, расмдор 
ва берасм, бо дороӣва бе 
дороии маводи рекламавӣ 

5 

4903 00 000 0 Китобҳо- расмҳо, китобҳо 
барои расмкашӣва ё рангубор 
кардан, бачагона 

0 

4904 00 000 0 Адвор (нота)-ҳо чопӣё 
дастнавис, дар муқова ва ё 
бемуқова, расмдор ва ё берасм 

0 

4905 {аритаҳои географӣва 
ҳидрографӣва ё ҳамин гуна 
харитаҳои тамоми намудҳо, аз 
ҷумла, атласҳо, харитаҳои 
деворӣ, нақшаҳои топограф ва 

0 



глобусҳо (кураи Замин), чопӣ: 
4906 00 000 0 Нақшаю тарҳҳо барои 

ҳадафҳои сохтмонӣ, 
муҳандисӣ, саноатӣ, тиҷоратӣ, 
топографӣва ба ҳамин 
монанд, ки дар худ асл, 
дастӣофаридашударо ифода 
мекунанд; матнҳои дастнавис; 
нусхаҳои аксу суратҳо дар 
коғазҳои ҳассоскардашуда ва 
нусхаҳои зеринусхавии 
маҳсулоти дар боло 
зикргардида 

0 

4907 00 Нишонаҳои почта, 
нишонаҳои андози давлатӣва 
ё нишонаҳои ба инҳо монанд, 
пардохтнашуда, ҷорӣ ва ё 
барориши нав дар мамлакате, 
ки дар он онҳо дорои арзиши 
номианд ва ё ин арзиш эътроф 
карда хоҳад шуд; коғази 
гербдор; пулҳои коғазӣ; 
дафтарчаҳои амноантугзорӣ; 
саҳмияҳо, облигатсияҳо ва ё 
бонҳо ва дигар навъҳои 
монанди коғазҳои арзишнок: 
Ғайр аз: 

10 

4907 00 300 0 - пулҳои коғазӣ 0 
4908 Расмҳои тарҷумашаванда 

(декалкомания): 
15 

4909 00 000 0 Кортҳо (табрикномаҳо)-и 
почтагии чопӣва расмдор; 
кортҳо бо табрикоти чопӣ, 
паёмҳо ва хабарҳо, (расмдор 
ва берасм, лифофадор ва 
белифофа, ороишдор ва 
беороиш) 

15 

4910 00 000 0 Тақвимҳои тамоми навъҳо, аз 
ҷумла, тақвимҳои деворӣ 

15 

4911 Дигар маҳсулоти чопӣ, аз 
ҷумла, нусхаҳои чопи дубора 
ва аксҳо: Ғайр аз: 

15 

4911 99 000 0 - - дигарҳо 10 
Гурӯҳи 50 
Абрешим 

5001 00 000 0 Пиллаи кирмак, ки барои 
кушодан омода аст 

20 

5002 00 000 0 Абрешими хом 
(бофтанашуда) 

20 

5003 00 000 0 Пасмондаҳои абрешимӣ 
(ҳамчунин, пиллаҳое, ки 
барои кушодан номувофиқ 

10 



мебошанд, пасмондаҳои 
риштаҳои пилла ва маводи 
хоми ришта кардашаванда) 

5004 00 Риштаи абрешимӣ (ғайр аз 
ресмонҳо аз пасмондаҳои 
пилла), ки барои фурӯши 
чакана бастабандӣ нашудааст: 

8 

5005 00 Ресмон аз пасмондаҳои 
абрешимӣ, ки барои фурӯши 
чакана бастабандӣ нашудааст: 

8 

5006 00 Риштаи абрешимӣ ва ресмон 
аз пасмондаҳои абрешимӣ, ки 
барои фурӯши чакана 
бастабандӣ шудааст; нах аз 
фиброини пилла: 

8 

5007 Матоъҳо аз риштаҳои 
абрешимӣ ва ё аз пасмондаҳои 
абрешимӣ: Ғайр аз: 

8 

5007 90 500 0 - - аз ресмони навъҳои гуногун  10 
5007 90 900 0 - чопкардашуда 10 

Гурӯҳи 51 
Пашм, мӯйи маҳин ва ё дурушти ҳайвонот; ресмон ва 

матоъ, аз мӯйи асп 
51 Пашм, мӯйи маҳин ва ё 

дурушти ҳайвонот; ресмон ва 
матоъ, аз мӯйи асп: Ғайр аз: 

10 

5101 Пашме, ки мавриди шонакунӣ 
ва ё кардошонакунӣ қарор 
дода нашудааст: - ношуста, 
ҳамчунин, пашме, ки дар руна 
шуста шудааст: 

5 

5102 11 000 0 - - пашми тарошидашуда 13 
5102 19 100 0 - - - заргӯши ангорӣ 5 
5102 19 300 0 - - - алпакаҳо, лама ё викунҳо 5 
5102 19 400 0 - - - уштур ё қутос ё бузи 

ангорӣ, тибетӣё ба ҳамин навъ 
монанд 

13 

5102 19 900 0 - - - заргӯш (ба ғайр аз 
заргӯши ангорӣ), харгӯш, 
қундуз, сагобӣ ва ё мушобӣ 

5 

5102 20 000 0 - пашми дурушти ҳайвонот 5 
5103 Пасмондаҳои пашм ва ё 

пашми маҳин ё дурушти 
ҳайвонот, ҳамчунин, 
пасмондаҳои ресандагӣ, лекин 
истиснокунандаи маводи хоми 
титкардашуда: 

15 

5104 00 000 0 Маводи хоми титкардашуда 
аз пашм ва ё пашми маҳин ва 
дурушти ҳайвонот 

4 

5105 Пашм ва мӯйи маҳин ё 
дурушти ҳайвонот, ки 

7 



мавриди шонакунӣ ва ё 
кардошонакунӣ қарор дода 
шудааст (ҳамчунин, пашме, ки 
дар порчаҳо мавриди 
шонакунӣ қарор дода 
шудааст): 

5106 10 - бо доштани 85 %-и вазни 
пашм ва ё аз он бештар дар 
таркибаш: 

13 

5106 20 100 0 - - бо доштани 85 %-и вазни 
пашм ва пашми маҳини 
ҳайвонот ва ё аз он бештар 
дар таркибаш  
- - дигарҳо: 

13 

5106 20 910 0 - - - сафед карданашуда 13 
5106 20 990 0 - - - дигарҳо 10 

Гурӯҳи 52 
Пахта 

52 Пахта: Ғайр аз: 15 
5201 00 Нахи пахта, ки мавриди 

шонакунӣ ва ё кардошоназанӣ 
қарор дода нашудааст: 

20 

5202 Пасмондаҳои нахи пахта 
(ҳамчунин, пасмондаҳои 
ресандагӣва маводи хоми тит 
(тортор) кардашуда): 

20 

5203 00 000 0 Нахи пахта, ки мавриди 
шонакунӣ ва ё 
кардошонакунӣ қарор дода 
шудааст 

20 

5208 Матоъҳои пахтагини дорои 85 
%-и вазн ва ё бештари нахҳои 
пахтагии бо зичии сатҳашон 
на бештар аз 200 г/м²: 

20 

5209 Матоъҳои пахтагӣ, дорои 85 
%-и вазн ва ё бештари нахҳои 
пахтагӣ, бо зичии сатҳии 
бештар аз 200 г/м²: 

20 

5210 Матоъҳои пахтагӣ, дорои 
камтар аз 85 %-и вазни нахҳои 
пахтагӣ, асосан ва ё ба таври 
истисно бо нахҳои кимиёвӣ 
омехташуда, бо зичии сатҳии 
на бештар аз 200 г/м²: 

20 

5211 Матоъҳои пахтагии дорои 
камтар аз 85 %-и вазни нахҳои 
пахтагӣ, омехташуда асосан 
ва ё ба таври истисно бо 
нахҳои кимиёвӣ, бо зичии 
сатҳии бештар аз 200 г/м²: 

20 

5212 11 900 0 - - - дигар омехташудаҳо 20 
5212 12 900 0 - - - дигар омехташудаҳо 20 



5212 13 - - рангкардашуда: 20 
5212 14 - - аз ресмонҳои гуногунранг: 20 
5212 15 - - чопкардашуда: 20 
5212 21 - - шустагаринашуда: 20 
5212 22 - - шустагаришуда: 20 
5212 23 100 0 - - - асосан ва ё ба таври 

истисно бо нахҳои зағирӣ 
омехташуда 

10 

5212 23 900 0 - - - дигар омехташудаҳо 20 
5212 24 100 0 - - - асосан ва ё ба таври 

истисно бо нахҳои зағирӣ 
омехташуда 

10 

Гурӯҳи 53 
Дигар нахҳои растанигии бофандагӣ: риштаи пахтагӣ ва 

матоъҳои аз нахи пахта бофташуда 
5301 Зағирпояи хом ё зағирпояи 

коркардшуда, вале мавриди 
бофтан қарор доданашуда; 
ҳаллоҷӣ ва пасмондаҳои зағир 
(ҳамчунин, пасмондаҳои 
бофандагӣ ва маводи хоми 
тит кардашуда): 

5 

5302 Канаб (Cannabis sativa L.),  
маводи хом ё коркардшуда, 
вале мавриди бофтан қарор 
доданашуда; шонашудаҳо ва 
пасмондаҳои канаб 
(ҳамчунин, пасмондаҳои 
ресандагӣ ва маводи 
титкардашуда): 

5 

5303 Нахи ҷутӣ ва дигар нахҳои 
лифдори саноати бофандагӣ 
(ба ғайр аз зағир, канаб ва 
рамҳо), дар шакли маводи хом 
ва ё коркардшуда, вале 
мавриди бофтан қарор 
доданашуда; шонашудаҳо ва 
пасмондаҳои ин нахҳо 
(ҳамчунин, пасмондаҳои 
ресандагӣ ва маводи хоми 
титкардашуда): 

0 

5305 00 000 0 Нахи чормағзи норҷил, абаки 
(канаби манилагӣё Musa 
textilis Nee), рамҳо ва дигар 
нахҳои растанигии саноати 
бофандагии дар дигар ҷой 
ишора нашуда ё ворид 
карданашуда, дар шакли 
маводи хом ё коркардшуда, 
вале мавриди бофтан қарор 
доданашуда; шонашудаҳо ва 
пасмондаҳои ин нахҳо 

0 



(ҳамчунин, пасмондаҳои 
бофандагӣ ва маводи хоми 
титкардашуда) 

5306 Ресмони зағирпоягӣ: 0 
5307 Матоъҳо аз нахҳои ҷутӣ ва ё 

дигар нахҳои лифдори мавқеи 
молии 5303: 

0 

5308 Ресмон аз дигар нахҳои 
растанигии бофандагӣ; 
ресмони пахтагӣ; 

0 

5309 Матоъҳои зағирпоягӣ: 0 
5310 Матоъҳо аз нахҳои ҷутӣ ва ё 

дигар нахҳои лифдори мавқеи 
молии 5303: 

0 

5311 00 Матоъҳои аз нахҳои дигар 
растаниҳо бофташуда; 
газворҳо аз риштаи пахтагӣ: 

0 

Гурӯҳи 54 
Риштаҳои кимиёвӣ: риштаҳои ҳамвор ва риштаҳои ба ин 

монанд аз маҳсулоти кимиёвии бофандагӣ 
54 Риштаҳои кимиёвӣ: риштаҳои 

ҳамвор ва риштаҳои ба ин 
монанд аз маҳсулоти 
кимиёвии бофандагӣ 

5 

Гурӯҳи 55 
Нахҳои кимиёвӣ 

55 Нахҳои кимиёвӣ: Ғайр аз: 5 
5515 Матоъҳо аз нахҳои маснӯӣ ва 

ғайраҳо: 
7 

5516  Матоъҳо аз нахҳои сунъӣ: 7 
Гурӯҳи 56 

Пахта, намад ё намади тунук ва матоъҳои бе тор пуд; 
нахҳои махсус; арғамчинҳо, танобҳо, арғамчинҳои ғафс, 

симтанобҳо ва маҳсулоти аз онҳо сохташуда 
56 Пахта, намад ё намади тунук 

ва матоъҳои бе тор пуд; 
нахҳои махсус; арғамчинҳо, 
танобҳо, арғамчинҳои ғафс, 
симтанобҳо ва маҳсулоти аз 
онҳо сохташуда 

10 

5601 Пахтаи тоза аз маснуоти 
бофандагӣ ва маҳсулот аз он; 
нахҳои бофандагии 
дарозиашон на зиёда аз 5 мм 
(тибит), ғубор ва гиреҳчаҳои 
бофандагӣ: 

5 

5608 Тӯрчаҳо ва тӯрҳо, ки аз 
чилбур, арғамчинҳо ё таноб 
бофта шудаанд; тӯрҳои тайёри 
моҳигирӣ ва дигар намудҳои 
тӯрҳои тайёр аз маснуоти 
бофандагӣ: 

8 



Гурӯҳи 57 
Қолинҳо ва дигар намудҳои рӯйпӯшҳои бофандагии 

рӯифаршӣ 
57 Қолинҳо ва дигар намудҳои 

рӯйпӯшҳои бофандагии 
рӯифаршӣ 

30 

Гурӯҳи 58 
Матоъҳои махсус; масолеҳии бофандагии тафтингшуда; 
ҳошияи тӯрӣ; қолинҳои суратдори деворӣ; маснуоти 

ороишӣ; гулдӯзиҳо 
58 Матоъҳои махсус; масолеҳии 

бофандагии тафтингшуда; 
ҳошияи тӯрӣ; қолинҳои 
суратдори деворӣ; маснуоти 
ороишӣ; гулдӯзиҳо 

15 

Гурӯҳи 59 
Масолеҳи бофандагӣ, ҷаббонидашуда, бо рӯйпӯшҳо ё 

даббоғишуда; маҳсулоти бофандагии таъйиноти техникӣ 
59 Масолеҳи бофандагӣ, 

ҷаббонидашуда, бо рӯйпӯшҳо 
ё даббоғишуда; маҳсулоти 
бофандагии таъйиноти 
техникӣ: Ғайр аз: 

5 

5901 Маснуоти бофандагӣ, 
қирандуд ё оҳор додашуда, ки 
барои сохтани муқоваи 
китобҳо ё мақсадҳои ба он 
монанд истифода бурда 
мешаванд; калка (коғаз ва ё 
коленкори шаффофи махсус 
барои нусхабардории 
нақшаҳо); катони таҳранг 
барои рассомӣ; ҳошия ва 
дигар маснуоти бофандагии 
сахти ба он монанд, барои 
басти кулоҳ: 

7 

5904 Линолеум, ки аз рӯи шакл 
бурида шудааст ё бурида 
нашудааст; рӯйпӯши фарш аз 
тори бофандагӣ, ки аз рӯи 
шакл бурида шудааст ё 
бурида нашудааст: 

12 

5905 00 Рӯйпӯшҳои деворӣаз маснуоти 
бофандагӣ: 

12 

5908 00 000 0 Пилтаҳои бофандагӣ, 
зардӯзикарда, бофташуда ё 
кешӣбарои чароғҳо, 
карасинкаҳо, оташгиронакҳо, 
шамъҳо ё маҳсулоти ба онҳо 
монанд; тӯрҳои тасфониш 
барои фонусҳои газӣва катони 
найчашакли кешӣбарои 

8 



тӯрҳои тасфониши фонусҳои 
газӣ, ҷаббонидашуда ё 
ҷаббониданашуда 

5909 00 Рӯдаҳои бофандагӣ ва 
найчаҳои бофандагии ба он 
монанд бо астар, рӯйбанд ва ё 
бо лавозимот аз дигар 
маснуот ё бе онҳо: 

8 

5910 00 000 0 Тасмаҳои конвейерӣ ё 
ҳаракатовар ё белтинг аз 
маснуоти бофандагӣ, 
ҷаббонидашуда ё нашуда, бо 
рӯйпӯш ё бе рӯйпӯш, бо 
пластмас ё филизи 
мустаҳкамкунанда ё бо дигар 
маснуот даббоғишуда ё 
даббоғинашуда 

8 

5911 Маснуот ва маҳсулот барои 
мақсадҳои техникӣ, ки дар 
эзоҳи 7 барои гурӯҳи мазкур 
номбар карда шудаанд: 

10 

Гурӯҳи 60 
Матоъҳои кешии дастӣ ё бо мошин бофташуда 

60 Матоъҳои кешии дастӣё бо 
мошин бофташуда 

10 

Гурӯҳи 61 
Ашёҳои либосворӣ ва лавозимот барои пӯшокворӣ, кешии 

бо мошин ва дастӣ бофташуда 
61 Ашёҳои либосворӣ ва 

лавозимот барои пӯшокворӣ, 
кешии бо мошин ва дастӣ 
бофташуда: Ғайр аз: 

20 

6101 Палто, нимпалто, китфпӯшак, 
плаш, нимтана (аз ҷумла, 
лижаронӣ), ветровка 
(болопӯши обногузари тунук), 
штормовка (болопӯши 
обногузари бадошту сабук ва 
ғафс) ва дигар маснуоти 
монанди бо мошин ва 
дастӣбофташуда, мардона ва ё 
писарона, ба ғайр аз маснуоти 
мавқеи молии 6103: 

15 

6102 Палто, нимпалто, китфпӯшак, 
плаш, нимтана (аз ҷумла, 
лижаронӣ), ветровка, 
штормовка ва дигар маснуоти 
монанди бо мошин ва дастӣ 
бофташуда, занона ва ё 
духтарона, ба ғайр аз 
маснуоти мавқеи молии 6104: 

15 

6103 10 - костюмҳо: 17 



6103 23 000 0 - - аз риштаҳои маснӯӣ 17 
6103 33 000 0 - - аз риштаҳои маснӯӣ 17 
6103 39 000 0 - - аз дигар масолеҳи нассоҷӣ 17 
6103 42 000 - - аз ресмони пахтагин: 17 
6103 43 000 - - аз риштаҳои маснӯӣ: 17 
6103 49 000 - - аз дигар масолеҳи нассоҷӣ: 17 
6104 22 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6104 23 000 0 - - аз риштаҳои маснӯӣ 17 
6104 42 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6104 63 000 0 - - аз риштаҳои маснӯӣ 17 
6105 10 000 0 - аз ресмони пахтагин 17 
6105 20 - аз риштаҳои кимиёвӣ: 17 
6106 10 000 0 - аз ресмони пахтагин 17 
6107 11 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6107 91 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6108 21 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6108 31 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6108 91 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6109 Майкаҳо, фуфайкаҳои 

остиндор ва дигар 
фуфайкаҳои тагпӯши кешии 
бофти мошинӣва дастӣ: 

17 

6110 30 - аз риштаҳои кимиёвӣ: 17 
6111 30 - аз риштаҳои маснӯӣ: 17 
6112 12 000 0 - - аз риштаҳои маснӯӣ 17 
6112 19 000 0 - - аз дигар масолеҳи нассоҷӣ 17 
6115 10 - маснуоти ҷуроббофии 

компрессионӣбо тақсимоти 
фишор (масалан, ҷуроби 
кӯтоҳ барои гирифторони 
бемории васеъшавии рагҳо): 

17 

6115 95 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6115 96 - - аз риштаҳои маснӯӣ: 17 
6116 92 000 0 - - аз ресмонҳои пахтагин 17 

Гурӯҳи 62 
Ашёҳои либосворӣ ва лавозимот ба пӯшокворӣ, ба ғайр аз 

кешии бо мошин ва дастӣ бофташуда 
62 Ашёҳои либосворӣ ва 

лавозимот ба пӯшокворӣ, ба 
ғайр аз кешии бо мошин ва 
дастӣ бофташуда: Ғайр аз: 

20 

6201 92 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6201 93 000 0 - - аз риштаҳои кимиёвӣ 17 
6202 93 000 0 - - аз риштаҳои кимиёвӣ 17 
6203 12 000 0 - - аз риштаҳои маснӯӣ 17 
6203 29 - - аз дигар масолеҳи нассоҷӣ: 17 
6204 29 - - аз дигар масолеҳи нассоҷӣ: 17 
6207 11 000 0 - - аз ресмони пахтагин 17 
6210 20 000 0 - дигар ашёҳои либосвории 

навъи дар зермавқеъҳои 6201 
11 - 6201 19 ишорашуда 

17 



6212 10 - синабандҳо: 17 
6213 90 000 0 - аз дигар масолеҳи нассоҷӣ 17 

Гурӯҳи 63 
Дигар маҳсулоти тайёри бофандагӣ; маҷмӯъҳо; либос ва 
маҳсулоти бофандагии истифодабурдашуда, латтакуҳна 

63 Дигар маҳсулоти тайёри 
бофандагӣ; маҷмӯъҳо; либос 
ва маҳсулоти бофандагии 
истифодабурдашуда, 
латтакуҳна: Ғайр аз: 

15 

6307 90 - дигарҳо: 20 
6308 00 000 0 Маҷмӯъҳои иборат аз 

матоъҳо ва нах ё риштаҳо бо 
лавозимот ё бе онҳо, барои 
истеҳсоли қолинҳо, қолинҳои 
девории суратдор, 
дастархонҳои гулдӯзӣ ё 
дастпоккун ё маҳсулоти 
бофандагии монанд, барои 
савдои чакана 
бастабандишуда 

20 

6309 00 000 0 Либос ва дигар маҳсулоти 
истифодакардашуда 

20 

Гурӯҳи 64 
Пойафзол, гетриҳо ва маҳсулоти монанд; қисмҳои онҳо 

64 Пойафзол, гетриҳо ва 
маҳсулоти монанд; қисмҳои 
онҳо: Ғайр аз: 

15 

6401 Пойафзоли обногузари 
тагчармаш ва рӯяш аз резин ё 
пластмас, ки рӯяш ба 
тагчармаш бо ришта, 
санҷоқак, мех, мехи печдор, 
мехи парчин ва дигар усулҳои 
монанд пайваст карда 
намешавад:  

10 

6406 Ҷузъиёти пойафзол 
(ҳамчунин, захираи рӯйи 
пойафзол бо патаки асосии 
пайвасткардашуда ё 
пайвасткарданашуда); 
патакҳои иловагӣ, 
зерпошнаҳо ва маснуоти 
монанд; гетриҳо, гамашҳо ва 
маснуоти монанд ва ҷузъиёти 
онҳо: 

10 

Гурӯҳи 65 
Каллапӯшҳо ва қисмҳои онҳо 

65 Каллапӯшҳо ва қисмҳои онҳо 15 
Гурӯҳи 66 

Чатрҳо, соябонҳои офтобпанаҳ, чӯбдаст, чӯбдасти 
нуқракӯб, тозиёна, қамчин барои аспсаворӣ ва қисмҳои 



онҳо 
66 Чатрҳо, соябонҳои 

офтобпанаҳ, чӯбдаст, 
чӯбдасти нуқракӯб, тозиёна, 
қамчин барои аспсаворӣ ва 
қисмҳои онҳо 

10 

Гурӯҳи 67 
Пару тибити коркардшуда ва маснуот аз онҳо, гулҳои 

сунъӣ; маснуот аз мӯи инсон 
67 Пару тибити коркардшуда ва 

маснуот аз онҳо, гулҳои 
сунъӣ; маснуот аз мӯи инсон 

10 

Гурӯҳи 68 
Маснуот аз санг, гаҷ, семент, азбест, абрақ ё маводи 

монанд 
68 Маснуот аз санг, гаҷ, семент, 

азбест, абрақ ё маводи 
монанд: Ғайр аз: 

10 

6801 00 000 0 Санги чортарош, сангҳо ва 
тахтасангҳои ҳошиявӣ барои 
фаршкунӣ аз санги табиӣ (ба 
ғайр аз варақсанг) 

15 

6802 10 000 0 - тахтасангҳо, кубикҳо ва 
маснуоти монанд, шаклҳои 
росткунҷа ё ғайри росткунҷа 
(ҳамчунин, чоркунҷа), ки 
қирраи калонтаринаш 
метавонад дар чоркунҷаи бо 
канори андозааш камтар аз 7 
см тасвир шавад; ғурӯшаҳо, 
реза ва хокаи ба таври сунъӣ 
тобишдодашуда 

15 

6802 21 000 0 - - мармар, оҳаксанг ва гаҷ 15 
6802 23 000 0 - - санги хоро 15 
6802 29 000 - - дигар сангҳо: 15 
6802 91 000 0 - - мармар, оҳаксанг ва гаҷ 15 
6802 92 000 0 - дигар оҳаксангҳо 15 
6809 Маҳсулот аз гаҷ ё омехтаҳо 

дар асоси он: 
15 

6810 11 100 0 - - - аз бетони сабуккардашуда 
(асосаш аз санги ҷилбури 
майдакардашуда, дажғоли 
ғурӯшадоркардашуда ва ғ.) 

15 

6812 99 - - дигарҳо: 0 
6813 Масолеҳи фриксионӣ ва 

маснуот аз онҳо (масалан, 
варақаҳо, лӯлапечҳо, хатҳо, 
бандҳо, дискҳо, зермуҳраҳо, 
қабатҳо) васлкарданашуда, 
барои тормозҳо, муфта ё 
дастгоҳи монанд 
истифодашаванда, дар асоси 

0 



азбест, дигар моддаҳои 
маъданӣ ё селлюлозаҳо, якҷоя 
бо масолеҳи бофандагӣ ё 
дигар масолеҳ ё бе онҳо: 

Гурӯҳи 69 
Маснуоти кирамикӣ 

69 Маснуоти кирамикӣ: Ғайр аз: 10 
6901 00 000 0 Хиштҳо, блокҳо, тахтачаҳо ва 

дигар маснуоти кирамикӣ аз 
орди санги кремнеземӣ 
(масалан, аз кизелгур, 
триполит ё диатомит) ё аз 
ҷинсҳои  
кремнеземии монанд 

5 

6902 Хиштҳо, блокҳо, тахтачаҳо ва 
масолеҳи монанди ба оташ 
тобовари кирамикии 
сохтмонӣ, ба ғайр аз маснуот 
аз орди санги кремнеземӣ ё 
ҷинсҳои кремнеземии монанд: 

5 

6903 Дигар маснуоти кирамикии ба 
оташ тобовар (масалан, 
ретортҳо, бӯтаҳо, хумдонҳо, 
шинондашавандаҳо, 
сарпӯшакҳо, тиргакҳо, 
косачаҳои иёрӣ, лӯлаҳо, 
найчаҳо, ҷилдҳо, меҳварҳо), 
ба ғайр аз маснуот аз орди 
санги кремнеземӣ ё ҷинсҳои 
кремнеземии монанд: 

5 

6904 10 000 0 - хишти сохтмонӣ 15 
6913 њайкалчаҳо ва дигар маснуоти 

ороишӣаз кирамика: 
15 

Гурӯҳи 70 
Шиша ва маснуот аз он 

70 Шиша ва маснуот аз он: Ғайр 
аз: 

10 

7003 Шишаи рехташуда ё 
тахташуда, дар шакли 
тунуктахта ё намо, бо қабати 
дарункашанда ё бе он, бо 
қабати инъикоскунанда ё бе 
қабати инъикоскунанда, вале 
бо ягон тарзи дигар 
коркарднашуда: 

5 

7004 Шишаи кашидашуда ва 
дамакӣ, дар шакли 
тунуктахта, бо қабати 
дарункашанда ё бе он, бо 
қабати инъикоскунанда ё бе 
қабати инъикоскунанда, вале 
бо ягон тарзи дигар 

5 



коркарднашуда: 
7007 21 - - ченак ва андозааш 

истифодаи онро дар 
воситаҳои нақлиёти заминӣ, 
ҳавоӣва обӣ ё барои 
системаҳои кайҳонию мушакӣ 
имкон медиҳад: 

5 

7007 21 800 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

7010 Зарфи шишагӣ, флаконҳо, 
кӯзаҳо, хурмачаҳо, банкаҳо, 
ампулаҳо ва дигар зарфҳои 
шишагӣ барои нигаҳдорӣ, 
интиқол ё бастабандии мол; 
банкаи шишагӣ барои 
консервакунӣ; сарпӯши 
муҳофизавӣ аз шиша, 
сарпӯшҳо, сарпӯшҳо ва дигар 
маснуоти шишагии монанд: 

5 

7011 Баллонҳои шишагии кушода 
(ҳамчунин, қифҳо ва лӯлаҳо), 
қисмҳои шишагии онҳо, бе 
пайвасткунандаҳо барои 
чароғҳои барқӣ, лӯлаҳои 
электронию нурӣ ё маснуоти 
монанд: 

8 

7013 Зарфҳо барои хӯрокхӯрӣ ва 
ошхона, шишагӣ, лавозимоти 
покизагӣ ва идорӣ, маснуоти 
шишагӣ барои ороиши хона ё 
мақсадҳои монанд (ғайр аз 
маснуоти мавқеъҳои молии 
7010 ё 7018): 

5 

7013 10 000 0 - аз шишакирамика дона 10 
7014 00 000 0 Маснуоти шишагӣ барои 

дастгоҳҳои бонгдиҳанда ва 
унсурҳои оптикӣ аз шиша (ба 
ғайр аз ба мавқеи молии 7015 
дохилкардашуда) бе коркарди 
оптикӣ 

5 

7015 Шиша барои соатҳо ва 
шишаҳои монанд, шиша 
барои айнакҳои биноишро 
саҳеҳкунанда ё 
саҳеҳнакунанда, шишаҳои 
каҷкардашуда, фурӯхамида бо 
чуқурӣ ё шишаҳои монанд, 
коркарди оптикинашуда; 
кӯраҳои дарунхолии шишагӣ 
ва бандҳои он барои тайёр 
намудани шишаҳои зикршуда: 

5 

7016 Блокҳо барои манзил, 5 



тахтасанг, хишт, тахтачаҳои 
сафолӣ ва дигар маснуот аз 
шишаи фишурдашуда ё дар 
қолиб рехташуда, симдор ё 
бесим, дар сохтмон 
истифодашаванда; кубики 
шишагӣ ва дигар намудҳои 
шишагии начандон калон; 
бунёддор ё бе бунёд, барои 
кошинкорӣ ё корҳои ороишии 
монанд; витражҳо ва 
маҳсулоти монанд; 
чашмакдор ё кафкшиша дар 
шакли блокҳо; сафҳадор, 
тахтасанг, дар шакли лифофа 
ё дигар намудҳо: 

7017 Зарфҳои шишагӣ барои 
мақсадҳои лабораторӣ, 
беҳдоштӣ ё дорусозӣ, 
дараҷабандишуда ё 
дараҷабан-динашуда, 
андозабандишуда ё 
андозабандинашуда: 

5 

7018 Шабаҳои шишагӣ, маснуоти 
сохтакории марворид, 
сангҳои қиматбаҳо ё 
нимқиматбаҳо ва шаклҳои 
начандон калони монанд аз 
шиша, маснуот аз онҳо, ба 
ғайр аз ҷавоҳирот; чашмони 
шишагӣ, ба ғайр аз узвҳои 
сунъӣ; ҳайкалчаҳо ва дигар 
маснуоти ороишӣ аз шиша, бо 
оташафрӯзаки лаҳимкорӣ 
коркардшуда, ба ғайр аз 
ҷавоҳирот; микросфераҳои 
шишагӣ бо қутри на бештар аз 
1 мм: 

5 

7019 Нахшиша (ҳамчунин, 
пашмшиша) ва маҳсулот аз он 
(ба мисоли нах, матоъ): 

5 

7020 00 Дигар маҳсулот аз шиша: 0 
Гурӯҳи 71 

Марвориди табиӣ ё парваришкардашуда, сангҳои 
қиматбаҳо ё зинатӣ-ороишӣ, филизоти қиматбаҳо, 
филизоти бо филизоти қиматбаҳо рӯйкашшуда ва 
маснуоти аз онҳо тайёршуда; ҷавоҳирот; тангаҳо 

71 Марвориди табиӣ ё 
парваришкардашуда, сангҳои 
қиматбаҳо ё зинатӣ-ороишӣ, 
филизоти қиматбаҳо, 
филизоти бо филизоти 

15 



қиматбаҳо рӯйкашшуда ва 
маснуоти аз онҳо тайёршуда; 
ҷавоҳирот; тангаҳо: Ғайр аз: 

7101 Марвориди табиӣ ё 
парваришкардашуда, 
коркардшуда ё 
коркарднашуда, ба навъҳо 
ҷудокардашуда ё 
ҷудокарданашуда, вале 
шаддакарданашуда, бенигин ё 
бечаспак; марвориди табиӣ ё 
парваришкардашуда, барои 
мусоид шудани боркашонӣ 
муваққатан шаддакардашуда: 

10 

7102 10 000 0 - марвориди табиӣ 10 
7102 21 000 0 - - коркарднашуда 10 
7102 29 000 0 - - дигарҳо 10 
7102 31 000 0 - - коркарднашуда ё ба тарзи 

одӣ арра кардашуда, 
поракардашуда ё коркарди 
рӯякӣкардашуда ё 

10 

7115 Дигар маснуот аз филизоти 
қиматбаҳо ё филизоти бо 
филизоти қиматбаҳо 
рӯйкашшуда: 

10 

7116 Маснуот аз марвориди табиӣ 
ё парваришкардашуда, 
сангҳои қиматбаҳо ё 
нимқиматбаҳо (табиӣ, сунъӣ ё 
таҷдидшуда): 

10 

7117 Ҷавоҳирот: 10 
7118 Тангаҳо: 10 

Гурӯҳи 72 
Филизоти сиёҳ 

72 Филизоти сиёҳ 5 
Гурӯҳи 73 

Маснуот аз филизоти сиёҳ 
73 Маснуот аз филизоти сиёҳ: 

Ғайр аз: 
5 

7304 31 200 2 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 31 800 1 - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 39 520 1 - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 

0 



киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

7304 39 580 1 - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 39 920 1 - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 41 000 5 - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 49 930 1 - - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

7304 49 950 1 - - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

7304 51 120 0 - - - - на зиёда аз 0,5 м 0 
7304 51 180 0 - - - - зиёда аз 0,5 м 0 
7304 51 810 1 - - - - - бо фитингҳои 

пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 51 890 1 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 59 920 1 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7304 90 000 1 - - бо фитингҳои пайвастшуда, 
барои додани газ ё моеъ 
коршоями барои киштиҳои 
ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 30 190 1 - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 30 410 1 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 



7306 30 490 1 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 30 720 1 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 30 770 2 - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 40 200 1 - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 40 800 2 - - - барои васли саноатии 
воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдори мавқеъҳои 
молии 8701 - 8705, қисмҳо ва 
агрегатҳои онҳо 

0 

7306 50 200 1 - - бо фитингҳои пайвастшуда, 
барои додани газ ё моеъ 
коршоями барои киштиҳои 
ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 50 800 1 - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газ ё моеъ коршоями барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7306 61 - - бо буриши арзии мураббаъ 
ё росткунҷа: 

0 

7306 69 - - дигар буриши арзии ғайри 
доирашакл: 

0 

7307 11 - - аз чӯяни чакушнахӯрда: 10 
7307 19 - - дигарҳо: 10 
7307 21 000 - - ҳалқаҳо: 10 
7307 23 - - Фитингҳо барои 

кафшеркунии пайвандҳои: 
10 

7307 29 - - дигарҳо: 10 
7307 91 000 0 - - ҳалқаҳо 10 
7308 10 000 0 - пулҳо ва сексияҳои пулҳо 8 
7308 20 000 0 - манора ва бурҷи панҷарадор 8 
7308 30 000 0 - дарҳо, тирезаҳо ва 

чорчӯбаҳои онҳо ва остона 
барои дарҳо 

8 

7308 40 - ҷиҳозҳо барои тахтаҳои 8 



филизии сохтмонӣ, 
тахтабандӣ, деворҳои танба ё 
сутуну тиргакҳои дохили кон: 

7309 00 Зарфҳо, систернаҳо, бакҳо ва 
зарфҳои монанд, аз филизоти 
сиёҳ, барои ҳама гуна моддаҳо 
(ғайр аз гази фишурда ва 
моеъ) бо ғунҷоиши зиёда аз 
300 л, бо рӯйкаш ё 
гарминогузар ё бе онҳо, вале 
бе таҷҳизоти механикӣё 
гармитехникӣ: Ғайр аз: 

10 

7309 00 100 0 - барои газҳо (ғайр аз гази 
фишурда ё моеъ) 

8 

7310 Систернаҳо, бочкаҳо, 
нақораҳо, канистраҳо, 
қуттиҳо ва зарфҳои монанд, аз 
филизоти сиёҳ, барои ҳама 
гуна моддаҳо (ғайр аз гази 
фишурда ва моеъ) бо 
ғунҷоиши на зиёда аз 300 л, бо 
рӯйкаш ё гарминогузар ё бе 
онҳо, вале бе таҷҳизоти 
механикӣ ё гармитехникӣ: 

10 

7311 00 Зарфҳо барои гази фишурда ё 
моеъ, аз филизоти сиёҳ: 

10 

7312 Сими тобдодашуда, 
арғамчинҳо, танобҳо, 
ресмонҳои бофташуда, 
ҳалқаҳо ва маснуоти монанд, 
аз филизоти сиёҳ, бе 
изолятсияи барқӣ: Ғайр аз: 

8 

7312 10 200 1 - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 10 410 1 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 10 490 1 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 10 610 1 - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 



7312 10 690 1 - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 10 810 4 - - - - - - - - с пpисоединенными 
фитингами или собранные в 
изделия, предназначенные для 
гражданских воздушных судов 

0 

7312 10 830 4 - - - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 10 850 4 - - - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 10 890 4 - - - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 10 980 1 - - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда ё ҳамчун 
маснуот омодашудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7312 90 000 1 - - бо фитингҳои пайвастшуда 
ё ҳамчун маснуот омодашудаи 
барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ пешбинишуда 

0 

7313 00 000 0 Сими хордор аз филизоти 
сиёҳ; пӯлоди печонидашудаи 
чанбарбоб ё сими якқабатаи 
ҳамвора, хордор ё бехор, сими 
дуқабатаи озод печонидашуда 
барои ҳисоргирӣ, аз филизоти  
Сиёҳ 

8 

7314 Матои филизӣ (ҳамчунин, 
хатҳои дароз), панҷараҳо, тӯр 
ва ҳисорҳо аз сим, аз 
филизоти сиёҳ; 

8 

7315 Занҷирҳо ва қисмҳои онҳо, аз 
филизоти сиёҳ: 

8 

7316 00 000 0 Лангарҳо, чангакҳо ва 
қисмҳои онҳо, аз филизоти 
сиёҳ 

8 

7317 00 Мехҳо, тугмачаҳо, тугмачаҳои 
нақшакашӣ, мехҳои 
чиндоркардашуда, ҳалқаҳо 

8 



(ғайр аз дар мавқеи молии 
8305) дохилшудаҳо ва 
маснуоти монанд, аз филизоти 
сиёҳ, бо саракҳо ё бе саракҳо 
аз дигар масолеҳ, ғайр аз 
маснуот бо саракҳои мисӣ: 

7318 Мехҳои печдор, 
мехпечтобдорҳо, тобҳалқаҳо, 
дурроҷҳо, чангаки 
тобдодашуда, парчинмехҳо, 
фоначаҳо, симсихакҳо, 
зермуҳраҳо (ҳамчунин, 
пружинагӣ) ва маснуоти 
монанд, аз филизоти сиёҳ: 

10 

7319 Сӯзанҳои чокдӯзӣ, сихҳо 
барои ҷуроббофӣ, шила, 
чангаҳо, сӯзанҳои диккирӣ ва 
маснуоти монанд, барои 
коркарди дастӣ, аз филизоти 
сиёҳ; сӯзанакҳои англисӣ ва 
дигар сӯзанакҳо, аз филизоти 
сиёҳ, ки дар дигар мавқеъҳои 
молӣ номбар ё дохил 
нашуданд: 

10 

7320 Пружинаҳо, рессорҳо ва 
тахтаҳо барои онҳо, аз 
филизоти сиёҳ: 

10 

7321 Оташдонҳои гармкунӣ, 
оташдонҳои гармкунӣ 
пухтанӣ ва оташдонҳо барои 
тайёр кардани хӯрок 
(ҳамчунин, оташдонҳо бо 
дегҳои ёридиҳандаи 
гармидиҳии марказӣ), 
фритюрнитсаҳо (барои 
пухтани картошкаи фри), 
манқалҳо, сархона барои 
тахтасангҳо, гармкунак барои 
гармкунии хӯрок ва таҷҳизоти 
маишии ғайрибарқии монанд 
ва қисмҳои онҳо, аз филизоти 
сиёҳ: Ғайр аз: 

10 

7321 11 - - танҳо ба сӯзишвории газӣ ё 
газӣ ва сӯзишвории дигар: 

5 

7322 11 000 0 - - аз гудозиши чӯян 10 
7322 19 000 0 - - дигарҳо 10 
7322 90 000 1 - - ҳавогармкунандаҳо ва 

тақсимкунандаҳои ҳавои гарм 
(ғайр аз қисмҳои онҳо), барои 
киштиҳои ҳавои шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7322 90 000 9 - - дигарҳо 8 



7323 Маснуоти хӯрокхурӣ, 
маснуоти ошпазхона ё дигар 
маснуот барои эҳтиёҷоти 
маишӣ ва қисмҳои онҳо, аз 
филизоти сиёҳ; «пашм» аз 
филизоти сиёҳ; дастмол барои 
шустушӯи зарфҳои 
ошпазхона, болиштакҳо 
барои тоза кардан ё 
пардоздиҳӣ, дастпӯшакҳо ва 
маснуоти монанд, аз филизоти 
сиёҳ: 

10 

7324 10 000 1 - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

7324 10 000 9 - - дигарҳо 9 
7324 21 000 0 - - аз гудозиши чӯян, бесир ё 

сирдор 
10 

7324 29 000 0 - - дигарҳо 10 
7324 90 000 1 - - таҷҳизоти санитарию 

техникӣ(ғайр аз қисмҳои он), 
барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ пешбинишуд 

0 

7324 90 000 9 - - дигарҳо 8 
7325 Дигар маснуоти гудохташуда 

аз филизоти сиёҳ: 
10 

7326 11 000 0 - - кураҳои ордкунанда ва 
маснуоти монанд барои 
осиёбҳо 

10 

7326 19 - - дигарҳо: 10 
7326 20 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрвандӣ 
0 

7326 90 910 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

7326 90 930 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

7326 90 980 3 - - - - барои васли саноатии 
воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдори мавқеъҳои 
молии 8701 - 8705, қисмҳо ва 
агрегатҳои онҳо 

0 

Гурӯҳи 74 
Мис ва маснуот аз он 

74 Мис ва маснуот аз он: Ғайр аз: 5 
7413 00 000 2 - - барои истеҳсоли киштиҳои 

ҳавоии шаҳрвандӣ 
0 

Гурӯҳи 75 
Никел ва маснуот аз он 

75 Никел ва маснуот аз он 5 
Гурӯҳи 76 

Алюминий ва маснуот аз он 
76 Алюминий ва маснуот аз он: 

Ғайр аз: 
10 



7608 10 000 1 - - бо фитингҳои пайвастшуда, 
барои додани газҳо ё моеъҳо 
коршоями барои киштиҳои 
ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

7608 20 200 1 - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газҳо ё моеъҳо коршоями 
барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ пешбинишуда 

0 

7608 20 810 4 - - - - барои истеҳсоли 
муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ 

0 

7608 20 890 2 - - - -барои истеҳсоли 
муҳаррикҳои ҳавопаймоӣва ё 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 

0 

7608 20 890 3 - - - - - бо фитингҳои 
пайвастшуда, барои додани 
газҳо ё моеъҳо коршоями 
барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ пешбинишуда 

0 

7616 99 900 2 - - - - барои истеҳсоли 
муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ ва /ё 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 

0 

Гурӯҳи 78 
Сурб ва маснуот аз он 

78 Сурб ва маснуот аз он 5 
Гурӯҳи 79 

Руҳ ва маснуот аз он 
79 Руҳ ва маснуот аз он 5 

Гурӯҳи 80 
Қалъагӣ ва маснуот аз он 

80 Қалъагӣ ва маснуот аз он 5 
Гурӯҳи 81 

Дигар филизоти арзон; сафолаки филизӣ; маснуот аз онҳо 
81 Дигар филизоти арзон; 

сафолаки филизӣ; маснуот аз 
онҳо: Ғайр аз: 

10 

8108 90 600 2 - - - - барои авиатсияи 
шаҳрвандӣ 

0 

Гурӯҳи 82 
Асбобу абзорҳо, маснуоти кордӣ, қошуқ ва чангча аз 

филизоти арзон; қисмҳои онҳо аз филизоти арзон 
8201 Асбобҳои дастӣ: белҳои 

побелкунӣ ва совковӣ, каланд, 
зоғнӯлҳо, каландчаҳо, 
панҷшоха ва хаскашакҳо; 
табар, корди ош ва асбобҳои 
бурандаи монанд; ҳама 
намуди дукордаҳо; доси 
дастадароз, дос, корд барои 
майда кардани коҳ, қайчии 
токбурӣ, фона барои 

10 



шикастани чӯб ва дигар 
асбобҳо, дар хоҷагии деҳот, 
боғу токпарварӣ ё хоҷагии 
ҷангал истифодашаванда:- 
белҳои побелкунӣ ва совковӣ 

8202 Арраҳои дастӣ; тасма барои 
ҳама навъҳои арра (ҳамчунин, 
тасмаҳои арра барои 
буридани тахта, барои 
буридани комаҳо ё бе 
дандонаҳо): Ғайр аз: 

7 

8202 10 000 0 - арраи дастӣ 5 
8203 Сӯянҳо, сӯҳончаҳо, ӯҳонҳо, 

анбурҳо (ҳамчунин, анбури 
симбурӣ), анбури нӯгпаҳн, 
пассатижҳо, мӯйчинакҳо, 
анбурчаҳо, дукордаҳои 
тунукабурӣ, мураттаб кардани 
лӯлаҳои буранда, қайчиҳои 
мехбуранда, абзори сӯрохкунӣ 
ва дигар асбобҳои монанд: 

9 

8204 Калидҳои тобҳалқатобии 
дастӣ(ҳамчунин, калидҳои 
тобҳалқатобӣбо торсиометр, 
аммо бо истиснои ғарғарак); 
сараки ивазшаванда барои 
калидҳои тобҳалқатобӣ, бо 
даста ё бе он: 

7 

8205 Асбобҳои дастӣ(ҳамчунин, 
шишабури алмосӣ), дар дигар 
ҷой номбарнашуда ё 
дохилнашуда; оташафрӯзаки 
лаҳимкорӣ; гиро, исканҷа ва 
маснуоти монанд, ғайр аз 
лавозимот ва қисмҳои 
дастгоҳҳо; сандон; кӯраҳои 
кӯчондашаванда; доираҳои 
сайқалдиҳӣ бо тарҳи асосӣ, бо 
ҳаракатовари дастӣ ё пойӣ: 

7 

8206 00 000 0 Асбобҳо аз ду ё зиёда 
мавқеъҳои молии 8202 - 8205, 
дар маҷмӯъҳо, барои савдои 
чакана пешбинӣ кардашуда 

7 

8207 Асбобҳои ивазшавандаи корӣ 
барои асбобҳои дастӣ, бо 
ҳаракатоварии механикӣ ё бе 
он ё барои дастгоҳҳо 
(масалан, барои исканҷакунӣ, 
қолибгарӣ, буридан, буридани 
печмех, пармакунӣ, тарошида 
васеъ кардан, кашидан, бо 
ранда кор кардан, коркарди 

7 



харротӣ ё тофта маҳкам 
кардан), аз ҷумла, филерҳо 
барои симкашӣ ё коркарди 
филизот, асбобҳо барои парма 
кардани ҷинсҳои сангин ё хок: 

8208 Корд ва теғи буранда барои 
асбобҳои мошинӣ ё механикӣ: 

7 

8209 00 Варақаҳо, чортарошҳо, 
ғилофакҳо ва маснуоти 
монанд барои асбобҳои дар 
онҳо васлнашуда, аз филизоти 
хамираи сафолӣ: 

7 

8210 00 000 0 Дастгоҳи дастии механикӣ, 
вазнаш 10 кг ё камтар, барои 
тайёр кардан, коркард кардан 
ё додани хӯрокӣ ё нӯшокӣ 

10 

8211 Корд бо теғи буранда, 
аррамонанд ё не (ҳамчунин, 
корд барои буридани 
дарахтон), ғайр аз кордҳои 
мавқеи молии 8208 ва теғҳо 
барои онҳо: 

10 

8212 Устураҳо (покуҳо) ва теғ 
барои он (ҳамчунин, тасмаи 
захираҳо барои теғ): 

9 

8213 00 000 0 Дукордаҳо, дукордаи дарзӣ, 
қайчиҳои монанд ва теғ барои 
онҳо 

9 

8214 Маснуоти бурандаи дигар 
(масалан, мӯйсартарошак, 
корди махсус барои қассоб ё 
корди махсуси хӯрокхурӣ ва 
майда кардан, корд барои 
коғаз); маҷмӯъҳо ва асбобҳои 
нохунороӣ ё педикюрӣ 
(ҳамчунин, сӯҳончаи 
нохунтозакунак): 

9 

8215 Чумчаҳо, чангакҳо, кафлезҳо, 
кафгирҳо, белчамонанд барои 
тортҳо, корд барои моҳӣ, 
равған, анбури қандшиканӣ ва 
асбобҳои монанд барои 
хӯрокхурӣ ва ошхона: 

10 

Гурӯҳи 83 
Дигар маснуот аз филизоти арзон 

83 Дигар маснуот аз филизоти 
арзон: Ғайр аз: 

10 

8301 40 - қулфҳои дигар: 13 
8301 50 000 0 - ғалақа ва чорчӯба бо ғалақа, 

якҷоя бо қулфҳо 
13 

8301 60 000 - қисмҳо: 13 
8301 70 000 0 - калидҳо, алоҳида 13 



таҳвилшаванда 
8302 49 000 1 - - - барои истеҳсоли 

муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ 
0 

8302 50 000 0 - либосовезак барои кулоҳ, 
кашшакҳо барои кулоҳ, такя 
ва маснуоти монанд 

13 

8307 10 000 1 - -арои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8307 90 000 1 - - бо фитингҳои 
пайвастшудаи барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинишуда 

0 

Гурӯҳи 84 
Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, таҷҳизот ва дастгоҳҳои 

механикӣ; қисмҳои онҳо 
84 Реакторҳои ҳастаӣ, дегҳо, 

таҷҳизот ва дастгоҳҳои 
механикӣ; қисмҳои онҳо: Ғайр 
аз: 

5 

8401 Реакторҳои ҳастаӣ; қисми 
ҳароратҷудокунанда (твэлҳо), 
шуоъназананда, барои 
реакторҳои ҳастаӣ; таҷҳизот 
ва дастгоҳҳо барои 
тақсимкунии изотопҳо: 

10 

8405 Генераторҳои газӣ ё 
генераторҳои гази обӣбо 
дастгоҳи тозакунӣ ё бе онҳо; 
генераторҳои газии 
атсетиленӣ ва генераторҳои 
газии монанд бо дастгоҳи 
тозакунӣ ё бе онҳо: 

10 

8406 Турбинаҳо дар буғҳои обӣ ва 
турбинаҳои буғии дигар: 

8 

8407 10 000 1 - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8407 10 000 2 - -арои дастгоҳҳои 
парвозкунандаи бесарнишини 
кашшофии зарбазан 

8 

8407 10 000 8 - -дигар муҳаррикҳо барои 
дастгоҳҳои қувватфизои 
киштӣ: 

8 

8407 21 - - овезон: 8 
8407 29 000 0 - - дигар 8 
8407 31 000 0 - - бо ҳаҷми кори на зиёда аз 

50 см³-и силиндрҳои муҳаррик 
8 

8407 32 - - бо ҳаҷми кори зиёда аз 50 
см³, аммо на зиёда аз 250 см³ -
и силиндрҳои уҳаррик: 

8 

8407 33 000 0 - - бо ҳаҷми кори зиёда аз 250 
см³, аммо на зиёда аз 1000 см³ 
-и силиндрҳои муҳаррик 

8 



8407 90 - муҳаррикҳои дигар: 8 
8408 10 - муҳаррикҳо барои 

дастгоҳҳои қувватфизои 
киштӣ: 
 - - пештар истифода шуда: 

7 

8408 20 - муҳаррикҳо, ки барои дар 
ҳаракат даровардани 
воситаҳои нақлиёти гурӯҳи 
87истифода бурда мешавад: 

8 

8408 90 270 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8408 90 410 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8408 90 430 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8408 90 450 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8408 90 470 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8408 90 610 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8408 90 810 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8409 10 000 0 - барои муҳаррикҳои 
ҳавопаймоӣ 

0 

8410 Турбинаҳои гидравликӣ, 
чархи обӣва ҷузъи 
танзимкунанда ба онҳо: 

8 

8411 11 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 12 100 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 12 300 3 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 12 300 5 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 12 300 7 - - - - - - бо кашиши зиёда аз 
110 кН, аммо на зиёда аз 132 
кН, барои истеҳсоли 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 

0 

8411 12 800 - - - бо кашиши зиёда аз 132 
кН: 

0 

8411 21 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 22 200 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 22 200 4 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 22 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 81 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 0 



шаҳрвандӣ 
8411 82 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрвандӣ 
0 

8411 91 000 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 99 001 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8411 99 009 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 10 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 21 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 29 200 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 29 810 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 29 890 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 31 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 39 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 80 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 90 200 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 90 400 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8412 90 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8414 30 200 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8414 30 810 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8414 30 890 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8415 90 000 2 - - барои дастгоҳҳои тозаву 
сардкунандаи ҳаво, зермавқеи 
8415 81, 8415 82 ё 8415 83, 
барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8416 20 - сархонаи аловмонии дигар, 
аз ҷумла, омехта: 

8 

8416 30 000 0 - оташдони механикӣ, аз 
ҷумла, панҷараи оташдони 
механикии он, окистаркашаки 
механикӣва дастгоҳҳои 
монанд 

8 

8416 90 000 0 - қисмҳо 8 
8417 Кӯраҳо ва оташдонҳои 8 



саноатӣ ё лабораторӣ, аз 
ҷумла, оташдонҳои 
ахлотсӯзонанда, ғайрибарқӣ: 

8418 10 - яхдонҳо-яхкунонандаҳои 
омехта бо дарҳои алоҳидаи 
берунӣ: Ғайр аз: 

8 

8418 10 200 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 10 800 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 29 000 0 - - дигар 8 
8418 30 - яхкунонандаҳои навъӣ«лар», 

зарфҳои бо ғунҷоиши на зиёда 
аз 800 л: 

9 

8418 30 200 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 30 800 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 40 200 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 40 800 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 61 00 - - насосҳои гармидиҳанда, 
ғайри дастгоҳҳо барои 
кондитсионерҳои ҳаво, мавқеи 
молии 8415: Ғайр аз: 

9 

8418 61 009 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 69 000 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8418 91 000 0 - - мебел барои таҷҳизоти 
хунуккунӣ ё яхкунонӣ дар 
дохил сохташуда 

10 

8418 99 - - дигар: 10 
8419 11 000 0 - - обгармкунакҳои обгузари 

газӣ 
8 

8419 19 000 0 - - дигар 8 
8419 31 000 0 - - барои маҳсулоти хоҷагии 

деҳот 
8 

8419 32 000 0 - - барои чӯбҳо, селлюлозаҳо, 
қогазҳо ё картон 

8 

8419 39 000 - - дигар: 8 
8419 40 000 - асбобҳо барои софкорӣ: 8 
8419 60 000 0 - мошинаҳо барои моеъ 

кардани ҳаво ё газ 
8 

8419 81 - - барои тайёр кардани 
нӯшокиҳои гарм ё тайёр 
кардан ё гарм кардани хӯрок: 

8 

8419 90 - қисмҳо: 0 
8420 Каландрҳо ё дигар 

мошинаҳои ноустувор, ғайри 
8 



мошин барои коркарди 
филизот ё шиша ва навардҳо 
барои онҳо 

8421 11 000 0 - - ҷудокунаки шир 7 
8421 12 000 0 - - хушккунак барои либосҳо 7 
8421 19 - - дигар: 0 
8421 21 000 1 - - - барои саноати тиббӣ 0 
8422 Мошинаҳои зарфшӯӣ; 

таҷҳизот барои шустӯшӯй ё 
хушккунии шиша ё дигар 
зарфҳо; таҷҳизот барои пур 
кардан, бастани даҳони 
шишаҳо, банка, маҳкам 
кардани қуттиҳо, халтаҳо ё 
зарфҳои дигар, барои муҳр 
кардани онҳо ё тамғазанӣ; 
таҷҳизот барои сарпӯши 
маҳкамкунаки герметикӣ ё 
сарпӯши шиша, банка, лӯлача 
ва зарфҳои монанд; таҷҳизот 
барои бастабандӣ ё печондан 
(аз ҷумла, таҷҳизоти 
печондани мол бо масолеҳи 
бастабандии ҳароратнишонӣ), 
дигар; таҷҳизот барои газнок 
кардани нӯшокиҳо: 

8 

8423 Таҷҳизот барои баркашидан 
(ғайри вазни дақиқи 0,05 г ё 
зиёдтар), аз ҷумла, 
мошинаҳои ҳисоббарор ё 
назоратӣ, бо қувваи вазнинии 
бори баркашида ба кор 
дароваранда; порсангҳо барои 
ҳамаи навъҳои тарозуҳо: 

8 

8424 20 000 0 - дастгоҳи пошанда ва 
дастгоҳҳои монанд 

8 

8424 30 - мошинаҳои фавракдами буғӣ 
ё регпошӣ ва дастгоҳҳои 
ҳаводиҳандаи монанд: 

8 

8424 81 - - барои хоҷагии деҳот ё 
боғдорӣ: 

8 

8424 89 000 - - дигар: 0 
8424 90 000 0 - қисмҳо 0 
8425 Танобҳои ғарғараи 

болобардорӣ ва мошини 
болобардор, ғайри мошинҳои 
болобардори фишорӣ; 
ғарғараи борбардорӣ ва 
кабестанҳо; домкратҳо: 

0 

8426 Деррик-кранҳои киштӣ; крани 
борбардор, аз ҷумла, симрӯда-
кранҳо; тарҳҳои борбардор ва 

0 



ҳаракаткунанда, дастгоҳи 
боркунии худҳаракаткунанда 
ва ядакҳо, ки бо крани 
борбардор муҷаҳҳаз 
гардидаанд: 

8427 Мошинҳои борбардор бо 
борқапи шохагӣ; дигар 
боркунандаҳо,ки бо таҷҳизоти 
борбардорӣ ё борбардорию 
борфарорӣ муҷаҳҳазанд: 

8 

8428 Мошинаҳо ва дастгоҳҳо 
барои бардоштан, 
ҷойивазкунӣ, борбардорию 
борфарорӣ(масалан, лифтҳо, 
скалаторҳо, конвейерҳо, роҳи 
симӣ) дигар: 

0 

8429 Булдозерҳо бо бели 
гардишхӯранда ва 
гардишнахӯранда, грейдерҳо, 
ҳамворгардонҳо, скреперҳо, 
белҳои механикӣ, 
экскаваторҳо, боркунакҳои 
якбела, мошинаҳои 
шиббакунӣ ва шиббаҳои ғелон 
барои тахту ҳамвор кардани 
роҳ, худгард: 

0 

8430 Мошинаҳо ва дастгоҳҳои 
дигар барои ҷобаҷогузорӣ, 
ҳамворгардонӣ, ба шакли 
муайян даровардан, кор карда 
баромадан, шиббакунӣ, зич 
кардан, кофта баровардан ё 
парма кардани хок, 
маъданҳои фоиданок ё мис; 
таҷҳизот барои зада 
даровардан ва баровардани 
пояҳо; сипори барфтозакунак 
ва роторӣ: 

0 

8431 Қисмҳо, танҳо ё асосан барои 
таҷҳизоти мавқеи молии 8425 - 
8430: Ғайр аз: 

0 

8431 20 000 0 - мошин ё дастгоҳҳо мавқеи 
молии 8427 

5 

8435 Исканҷаҳо, мошини 
сангмайдакунак ватаҷҳизоти 
монанд барои шаробпазӣ, 
истеҳсоли шароби себ, 
шарбати мева ё нӯшокиҳои 
монанд: 

7 

8436 Таҷҳизот барои соҳаи 
кишоварзӣ, боғдорӣ, хоҷагии 
ҷангал, парандапарварӣ ва 

7 



замбӯри асалпарварӣ, бо 
шумули таҷҳизот барои 
сабзондани тухмӣ бо дастгоҳи 
механикӣ ё гармкунанда ва 
ғайра, инкубаторҳо барои 
парандапарварӣ ва брудерҳо: 

8437 Мошинҳо барои тозакунӣ, ба 
навъҳо ҷудо кардан ва муайян 
намудани андозаи тухмӣ, 
зироатҳои ғалладона ё 
зироатҳои лӯбиёгии хушк; 
таҷҳизот барои саноати 
ордбарорӣ ё барои коркарди 
зироатҳои ғалладонагӣ ё 
зироатҳои лӯбиёгии хушк, 
ғайри таҷҳизоти дар фермаҳои 
хоҷагии деҳот 
истифодашаванда: 

7 

8438 Таҷҳизот барои омодасозии 
саноатӣва ё истеҳсоли маводи 
ғизоӣ ё нӯшокиҳо, дар дигар 
ҷойи ин гурӯҳ номбарнашуда 
ё дохилнашуда, ба ғайр аз 
таҷҳизот барои ҷабида 
гирифтан ё тайёр намудани 
чарбу ё равғани 
бухорнашавандаи ҳайвоноту 
растанӣ: 

7 

8439 Таҷҳизот барои истеҳсоли 
масолеҳ аз хамираи нахдори 
селлюлоза ё барои истеҳсол 
кардан ё ороиши коғаз ё 
картон: 

7 

8440 Таҷҳизоти муқовасозӣ, аз 
ҷумла, мошинаҳо барои дӯхта 
пайваст кардани блоки 
китобҳо: 

7 

8441 Таҷҳизот барои истеҳсоли 
маснуот аз хамираи коғазӣ, 
коғаз ё картон, аз ҷумла, 
ҳамаи навъҳои мошинаҳои 
буранда, дигар: 

7 

8442 Мошинаҳо, асбобҳо ва асбобу 
анҷом (ба ғайр аз дастгоҳҳои 
мавқеи молии 8456 - 8465) 
барои тайёр кардан ва 
истеҳсоли пластинаҳо, 
силиндрҳо ва дигар шакли 
чопӣ; пластинаҳо, силиндрҳо 
ва дигар шакли чопӣ; 
пластинаҳо, силиндрҳо ва 
сангҳои чопӣ, барои 

7 



мақсадҳои чопӣтайёршуда 
(масалан, тарошидан, сайқал 
додан ва ҷилодорӣ): 

8442 30 - мошинаҳо, асбобҳо ва 
асбобу анҷом: 

5 

8443 11 000 0 - - мошинаҳо барои чопи 
офсетӣ, лӯлапеч 

7 

8443 12 000 0 - - мошинаҳо барои чопи 
офсетӣ, варақӣ, 
идоравӣ(варақҳои 
истифодашуда, ки дар намуди 
паҳнкардашуда як тарафаш на 
зиёда аз 22 см, тарафи 
дигараш - на зиёда аз 36 см 
аст) 

7 

8443 13 - - дигар мошинаҳо барои 
чопи офсетӣ: 

7 

8443 14 000 0 - - мошинаҳо барои чопи 
баландсифат, лӯлапеч, ба 
истиснои флексографӣ 

7 

8443 15 000 0 - - мошинаҳо барои чопи 
баландсифат, ғайри  
лӯлапеч, ба истиснои 
флексографӣ 

7 

8443 16 000 0 - - мошинаҳо барои чопи 
флексографӣ 

7 

8443 17 000 0 - - мошинаҳо барои чопи 
чуқур 

7 

8443 19 - - дигар: 7 
8443 31 - - мошинаҳо, ки ду ё зиёда аз 

ду корро иҷро мекунанд, 
ҳамчун чоп, нусхабардорӣ ва 
додани факсӣ, бо доштани 
имконияти васл кардан бо 
мошинҳои ҳисоббарор ва ё ба 
шабака: 

0 

8443 32 - - дигар, имконияти васл 
кардан бо мошинҳои 
ҳисоббарор ва ба шабакаро 
дорад: 

0 

8443 39 100 - - - мошинаҳо, иҷрокунандаи 
корҳои нусхабардорӣ ба 
воситаи мушоҳидаи нусхаи 
асл ва чопи нусха тариқи 
усули электростатистикӣ: 

0 

8443 39 900 - - - дигар: 0 
8443 91 - - қисмҳо: 7 
8443 99 - - дигар: 0 
8444 00 Мошинаҳо барои истеҳсол, 

кашидан, сохтан ва буридани 
масолеҳи бофандагии 
кимиёвӣ: 

7 



8445 Мошинҳо барои тайёр 
кардани нахҳои нассоҷӣ, 
калобаресӣ; мошинҳои 
нассоҷӣва тобдиҳанда, 
мошинҳои нассоҷии 
пилларесӣ ё калобакунӣ (бо 
шумули пуди ришта) ва 
мошинҳои тайёркунандаи 
калобаҳои нассоҷӣ барои 
истифодаи онҳо дар 
мошинҳои мавқеи молии 8446 
ва 8447: 

7 

8446 Дастгоҳҳои бофандагӣ 7 
8447 Мошинаҳои нассоҷӣ, 

бофандагию дӯзандагӣ, барои 
истеҳсоли риштаи 
калобатунсозӣ (зардӯзӣ), 
ҳошияи дӯзандагӣ, гулдӯзӣ, 
бофтани тасма ё тӯрҳо ва 
мошинҳои тафтингӣ 

7 

8448 Таҷҳизоти фаръӣ ҷиҳати 
истифода бо мошинаҳои 
мавқеи молии 8444, 8445, 8446 
ва 8447 (масалан аробачаи 
борбардории ремизӣ, 
мошинаҳои жаккардӣ, 
дастгоҳҳои худкори боздошт, 
дастгоҳҳои ивазкунии 
мокуҳо): қисм ва лавозимоте, 
ки фақат ва ё асосан барои 
мошинаҳои мавқеи молии 
мазкур ва ё мавқеи молии 
8444, 8445, 8446 ва 8447 
таъйин гардидааст (масалан 
дук ва чангаки душоха, 
гарнитураи сӯзандор, шонаҳо, 
филерҳо, мокуҳо, ремизҳо ва 
чорчӯбаҳои ремизӣ, сӯзанҳои 
нассоҷӣ). 

7 

8449 00 000 0 Таҷҳизот барои истеҳсол ё 
коркарди намад ё намади 
тунуки нафис (фетра) ё маводи 
ғайриматоии пора ва ё 
буридашаванда, бо шумули 
таҷҳизот барои истеҳсоли 
кулоҳҳои намадӣ; қолабҳо 
барои дӯхтани кулоҳҳо 

7 

8450 Мошинаҳои либосшӯӣ, 
маишӣва барои ҷомашӯӣ, аз 
ҷумла, мошинаҳои бо 
таҷҳизоти фишордиҳанда 
ҷиҳозонидашуда: 

8 



8451 Таҷҳизот (ба ғайр аз 
мошинаҳои мавқеи молии 
8450) барои шустан, тоза 
кардан, фишурдан, 
хушконидан, дарзмолкунӣ, 
исканҷакунӣ (ба шумули 
исканҷаҳо барои дар як 
ҳарорати муайян нигоҳ 
доштани масолеҳ), сафедкунӣ, 
рангуборкунӣ, пардоз, 
рӯйпӯшсозӣё ба рангубор 
ҷаббондани калоба, матоъ ё 
маснуоти тайёри нассоҷӣва 
мошинҳо барои ворид 
сохтани хамира ба рӯи матоъ 
ё дигар зерматое, ки барои 
истеҳсоли маҳсулоти 
рӯйкашсозии сақфҳо, ба 
мисли линолиум, истифода 
мешаванд; мошинҳо барои 
печонидан, кушодан, таҳ 
кардан, буридан ё сӯрох 
кардани матоъҳои нассоҷӣ: 

 

8452 Мошинаҳои дӯзандагӣ, ба 
ғайр аз мошинҳо барои 
дӯхтани бастаи китобҳои 
мавқеи моли 8440; мебел, 
асосҳо ва ғилофаки махсус, ки 
барои мошинаҳои дӯзандагӣ  
таъйин шудаанд: сӯзанхо 
барои мошинҳои дӯзандагӣ. 

10 

8454 Конвертерҳо, дӯли филизрезӣ, 
қолаб ва дастгоҳи филизрезии 
дар истеҳсолоти филизгудозӣ 
ва рехтагарӣ 
истифодашаванда: 

10 

8454 10 000 0 - конвертҳо 5 
8454 90 000 0 - қисмҳо 5 
8455 Таҷҳизоти филизгудозӣ ва 

навард барои онҳо: 
8 

8456 10 00 - бо истифодабарии ҷараёни 
шуоъдиҳии лазерӣ ва дигар 
нурҳои рӯшноию фатонӣ 
коркунанда: 

0 

8456 20 000 - бо истифодабарии ҷараёни 
ултрасадоӣ 

8 

8456 30 - бо истифодабарии ҷараёни 
беҷараёнгардонии элекртикӣ 
коркунанда: 

8 

8456 90 - дигар: 0 
8457 Марказҳои коркард, 

дастгоҳҳои агрегатии якшакла 
8 



ва бисёршакла барои 
коркарди филиз: 

8458 Дастгоҳҳои харротии (аз 
ҷумла, таҷҳизоти харротии 
бисёрмақсад) филизбурӣ: 

8 

8459 Дастгоҳҳои филизбурӣ (бо 
шумули дастгоҳҳои агрегатии 
шакли қаторадошта) барои 
парма кардан, тез кардан, 
рандакунӣ, буридани печмехи 
берунӣ ё дохилӣ бо роҳи 
хориҷ кардани филиз, ба ғайр 
аз дастгоҳҳои харротии (бо 
шумули дастгоҳҳои харротии 
бисёрҳадафа) мавқеи молии 
8458: 

8 

8460 Дастгоҳҳои тарошида 
ҳамворкунӣ, тезкунӣ, 
пардоздиҳӣ, хонинговалӣ, 
сойишдиҳӣ, сайқалдиҳӣ ва 
барои иҷрои дигар амалиёти 
тозакунии филиз ё филизу 
сафол ба воситаи сангҳои 
ҳамворкунӣ, воситаҳои 
регхокандом ва сайқалкунӣ, 
ба ғайр аз дастгоҳҳои 
дандонасозӣ, суфтакории 
дандонаҳо ё коркарди 
дандонаҳои борномаашон 
8461: 

8 

8461 Дастгоҳҳои рандакунии 
дарозӣ, рандакунии арзӣ, 
дастгоҳҳои сӯрохкунӣ, 
дарозсозӣ, дандонабурӣ, 
дандонасуфтакунӣ ва 
дандонапардозӣ, буриш, 
арракунӣ ва дигар дастгоҳҳо 
барои коркарди филиз, 
гудохтаҳои сахт ва филизу 
сафолӣтавассути нест кардани 
мавод дар дигар ҷой 
номбарнашуда ё дохил 
нагардида: 

8 

8462 Дастгоҳҳо (аз ҷумла, 
исканҷаҳо) барои коркарди 
филизоти қолабашон 
калонҳаҷм, ба воситаи кӯфтан 
ё қолабрезӣ кардан; дастгоҳҳо 
(ба шумули исканҷаҳо), 
қаткунанда, кӯфта 
қаткунанда, мустақим, 
порчагӣ, сӯрохкунанда ё 

8 



буранда; исканҷаҳои 
мустаҳкаме, ки дар ҷои дигар 
номбар нашудаанд: 

8462 10 - мошинаҳои кӯбанда ё 
қолабрезӣ (аз ҷумла, 
исканҷаҳо) ва болға: 

5 

8463 Дастгоҳҳо барои коркарди 
филиз ё маводи филизу 
сафолӣ бе нобудсозии мавод: 

6 

8464 Дастгоҳҳо барои коркарди 
санг, сафол, бетон, асбосемент 
ё маводи маъдании монанд ё 
барои коркарди сарди шиша: 

0 

8465 Дастгоҳҳо (бо шумули 
мошинҳо барои васлкунӣ ба 
воситаи мехҳо, часпаки 
оҳанин, ширеш ё роҳҳои 
дигар) барои коркарди 
дарахт, пӯкак (пробка), 
устухон, эбонити пластмаси 
сахт ё чунин маводи сахт: 

6 

8466 Қисмҳо ва лавозимот, асосан 
ва ё фақат барои таҷҳизоти 
мавқеи молии 8456 - 8465 
таъйиншуда, аз ҷумла, 
асбобҳо барои маҳкам 
кардани асбобу анҷом ё ҷузъ, 
сараки худкушодашавандаи 
печмехӣ, сараки тақсимкунӣ 
ва дигар абзори махсус ба 
дастгоҳҳо; абзор барои 
маҳкам кардани асбобу 
анҷоми корӣ барои ҳамаи 
навъҳои асбобу анҷоми дастӣ: 
Ғайр аз: 

6 

8466 91 - - ба дастгоҳҳои мавқеи 
молии 8464: 

0 

8466 93 - - ба дастгоҳҳои мавқеи 
молии 8456 – 8461 

0 

8467 Асбобу анҷоми дастии 
пневматикӣ, гидравликӣ ё бо 
сохти дарунии муҳаррикҳои 
барқӣ ё ғайри барқӣ: Ғайр аз: 

6 

8467 89 000 0 - - дигар 0 
8468 Таҷҳизот ва дастгоҳҳо барои 

лаҳимкории пастҳарорат ва 
баландҳарорат ё кафшеркорӣ, 
ки барои буриш мувофиқ ё 
номувофиқанд, ғайр аз 
мошинҳо ва дастгоҳҳои 
мансуби борномаи 8515; 
мошинҳо ва дастгоҳҳо ҷиҳати 

6 



коркарди гармии сатҳӣ, ки бо 
газ фаъолият менамоянд: 

8469 00 Мошинаи хатнависӣ, ғайри 
принтерҳои мавқеи молии 
8443; дастгоҳҳо барои 
коркарди матнҳо: 

0 

8470 Мошинаҳои ҳисоббарор ва 
мошинаҳои кисагӣ барои 
навиштан, аз нав ба 
вуҷудоварӣ ва тасаввури 
(пешниҳоди) аёнии маълумот 
бо амалиёти ҳисоббарор; 
мошинаҳои муҳосибӣ, 
мошинаҳои тамғагузории 
почта, дастгоҳҳои билет ва 
дигар мошинаҳои монанд бо 
дастгоҳи ҳисоббарор; 
дастгоҳҳои хазинавӣ: 

0 

8471 Мошинҳои ҳисоббарор ва 
бахшҳои онҳо; дастгоҳи 
ҳисобкунии магнитӣ ё оптикӣ, 
мошинаҳо барои 
гузаронидани маълумот ба 
ҳомили иттилоотӣ дар шакли 
бо рамз ифода кардан ва 
мошинаҳо барои коркарди 
маълумоти монанд, дар ҷои 
дигар номбар нашуда ё дохил 
нагардида: 

0 

8472 10 000 0 - мошинаҳои нусхабардорӣ- 
чопкунӣ 

6 

8472 30 000 0 - мошинаҳо барои ба навъҳо 
ҷудо кардан ё гузоштан ё ҷой 
кардан дар лифофа ё печонда 
бастани муросилоти почта, 
мошинаҳо барои кушодан, 
маҳкам кардан ва муҳр 
гузоштани муросилоти почта 
ва мошинаҳо барои часпондан 
ва аз эътибор соқит кардани 
тамғаи почта 

6 

8472 90 - дигар: 0 
8473 Қисмҳо ва лавозимот (ғайри 

ғилоф, ҷилд барои интиқоли 
маснуоти монанд), танҳо ё 
асосан барои мошинҳои 
махсуси мавқеъҳои молии 
8469 - 8472 таъйиншуда: 

0 

8474 39 000 - - дигар: 6 
8475 10 000 0 - мошинаҳо барои пайваст 

кардани лампаҳои барқӣё 
электронӣ, найчаҳо ё 

6 



найчаҳои электронии 
шуоъдор ё лампаҳои газӣбо 
колбаҳои шишагин 

8475 21 000 0 - - мошинаҳо барои тайёр 
кардани нахҳои оптикӣва 
захираи онҳо 

6 

8476 Автоматҳо барои савдо 
(масалан, барои савдои 
тамғаҳои почта, сигор, 
молҳои хӯрокворӣ ва 
нӯшокиҳо), аз ҷумла, 
автоматҳо барои майдакунии 
пули коғазӣ ва танга: 

6 

8477 30 000 0 - мошинаҳои рехтагарии 
дамакӣ 

6 

8477 51 000 0 - - барои рехтагарӣ ва аз нав 
барқарор кардани 
резинчархаҳои пневматикӣ ва 
ҷилд ва ё барои рехтагарӣбо 
дигар қолибгарии камераи 
резинчархаҳои пневматикӣ 

6 

8477 59 - - дигар: 6 
8478 Таҷҳизот барои омода ва 

тайёр кардани тамоку, ки дар 
ҷои дигари гурӯҳи мазкур 
хотирнишон нашудааст ё 
дохил нагардидааст: 

6 

8479 30 900 0 - - дигарҳо 6 
8479 40 000 0 - мошинаҳо барои тайёр 

кардани банд ва арғамчин 
6 

8479 89 - - дигар: 0 
8479 90 - қисмҳо: 0 
8480 Қолиби рехтагарӣ барои 

истеҳсолоти рехтагарии 
филизӣ; рехтаи қабати дуюми 
таги чизе; қолиби рехтагарӣ; 
шакл барои рехтаи филизот 
(ғайри қолиби рехтагарӣ), 
карбиди филизот, шиша, 
масолеҳи маъданӣ, резинҳо ва 
пластмас: Ғайр аз: 

6 

8480 49 000 0 - - дигар 5 
8480 50 000 0 - шаклҳо барои рехтагарӣ 

кардани шиша 
5 

8480 71 000 0 - - барои рехтагарӣ бо 
дамкунӣ ва фишор 

0 

8480 79 000 0 - - дигар 5 
8482 Саққочархакҳои аққочадор ва 

ё ғилдиракчадор: 
8 

8483 20 000 0 - танаи саққочархакҳо бо 
саққочархакҳои дарунии 
саққочадор ва ғилдиракчадор 

8 



8483 30 800 3 - - - барои истеҳсоли 
муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ ва ё 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 

0 

8483 40 230 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8483 40 300 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8486 Мошинаҳо ва дастгоҳҳо, 
танҳо ва ё асосан барои 
истеҳсоли булҳо ё пластинаи 
нимноқилдор, асбобҳои 
нимноқилдор, нақшаи 
интегралии электронӣ ва 
сафҳаномаи ҳамвори 
дисплейӣ истифодашаванда; 
мошинаҳо ва дастгоҳҳои дар 
эзоҳи 9В ба гурӯҳи мазкур 
номбаршуда; қисмҳо ва 
лавозимот: 

0 

8487 Қисмҳои таҷҳизот, 
пайвасткунии барқӣ, 
изоляторҳо, васлкунак, ғалтак 
ва дигар ҷузъҳои барқӣ, 
надошта, ки дар ҷои дигари 
гурӯҳи мазкур хотирнишон 
нашудааст ё дохил 
нагардидааст: 

8 

Гурӯҳи 85 
Мошинҳо ва таҷҳизоти барқӣ, қисмҳои онҳо; дастгоҳи 
сабткунанда ва садобароваранда, дастгоҳ барои сабт, 

таҷдиди тасвир ва садои телевизионӣ, ҷузъиёт ва 
лавозимоти онҳо 

85 Мошинҳо ва таҷҳизоти барқӣ, 
қисмҳои онҳо; дастгоҳи 
сабткунанда ва 
садобароваранда, дастгоҳ 
барои сабт, таҷдиди тасвир ва 
садои телевизионӣ, ҷузъиёт ва 
лавозимоти онҳо, ғайр аз: 

5 

8501 10 - муҳаррикҳои тавоноиашон 
на зиёда аз 37,5 Вт: Ғайр аз: 

8 

8501 10 100 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8501 20 000 1 - - муҳаррикҳои тавоноиашон 
зиёда 735 Вт, на зиёда аз 150 
кВт, барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8501 32 000 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8501 33 000 1 - - - муҳаррикҳои 
тавоноиашон на зиёда аз 150 
кВт ва генераторҳо, барои 

0 



киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
8501 40 200 1 - - - тавоноиашон зиёда аз 735 

Вт, аммо на зиёда аз 750 Вт, 
барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8501 40 200 3 - - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8501 40 800 1 - - - бо тавоноии на зиёда аз 
150 кВт, барои киштиҳои 
ҳавоии шаҳрвандӣ 

0 

8501 52 900 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8504 21 000 0 - - бо тавоноии на зиёда аз 650 
кВА 

10 

8504 22 - - тавоноиашон зиёда аз 650 
кВА, аммо на зиёда аз 10 000 
кВА: 

10 

8504 23 000 - - тавоноиашон зиёда аз 10 
000 кВА: 

10 

8504 31 - - бо тавоноии на зиёда аз 1 
кВА: 

10 

8504 31 210 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8504 31 290 1 - - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8504 31 800 2 - - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8504 32 000 1 - - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8504 32 000 2 - - - - трансформаторҳои 
ченкунӣ 

10 

8504 32 000 9 - - - - дигарҳо 10 
8504 33 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрвандӣ 
0 

8504 33 000 9 - - - дигарҳо 10 
8504 34 000 0 - - тавоноиашон зиёда аз 500 

кВА 
10 

8504 40 300 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8504 40 300 2 - - - - барои васли саноатии 
мошинҳои ҳисоббарор 

0 

8504 40 300 9 - - - - дигарҳо 0 
8504 40 900 0 - - - - дигарҳо 0 
8504 50 - ғалтаки индуктивӣ ва 

дросселҳои дигар: 
0 

8504 90 050 0 - - - модулҳои электронии 
мошинҳои таҳзермавқеи 8504 
50 200 0 

0 

8504 90 910 0 - - - модулҳои электронии 
мошинҳои таҳзермавқеи 8504 
40 300 

0 

8505 Электромагнитҳо; магнитҳои 8 



доимӣ ва маснуоти барои 
мубаддал кардан ба 
магнитҳои доимӣбаъди 
магнитнокшавӣ таъйиншуда; 
патронҳои фишордиҳанда, 
чангакҳо ва дастгоҳи 
муайянкунандаи монанд; 
электромагнитӣ ва бо 
магнитҳои доимӣ 
пайвасткунандаҳо, муфтҳо ва 
тормозҳои электромагнитӣ; 
қуббаҳои электромагнитии 
бардоранда: 

8506 Қисмҳои ибтидоӣ ва 
батареяҳои ибтидоӣ: 

8 

8507 10 200 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8507 10 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8507 30 200 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8508 11 000 0 - - бо тавоноии на зиёда аз 
1500 Вт, дорои халта барои 
ҷамъ кардани гард ва дигар 
ҷамъкунандаҳои гард 
ҳаҷмашон на зиёда аз 20 л 

8 

8508 19 000 - - дигарҳо: 8 
8508 60 000 0 - гардкашакҳои дигар 5 
8508 70 000 - қисмҳо: 8 
8509 Мошинҳои электромеханикии 

маишӣ бо муҳаррики барқии 
дарунӣ, ба ғайр аз 
гардкашакҳои мавқеи молии 
8508: 

8 

8510 Ришгираки барқӣ, мошина 
барои тарошидани мӯй ва 
асбоб барои дур кардани мӯй 
бо муҳаррики барқии дарунӣ: 

8 

8511 10 000 3 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8511 10 000 9 - - - дигарҳо 8 
8511 20 000 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрвандӣ 
0 

8511 20 000 8 - - дигарҳо 8 
8511 30 000 3 - - - барои истеҳсоли 

муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ 
0 

8511 30 000 8 - - - дигарҳо 8 
8511 20 000 8 - - дигарҳо 8 
8511 40 000 3 - - - барои истеҳсоли 

муҳаррикҳои ҳавопаймоӣ 
0 

8511 50 000 3 - - - барои киштиҳои ҳавоии 0 



шаҳрванд 
8511 80 000 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрванд 
0 

8511 90 000 - қисмҳо: 9 
8512 Таҷҳизоти равшанкунандаи 

барқӣ ва бонгдиҳӣ (ба ғайр аз 
маснуоти мавқеи молии 8539), 
шишатозакунак, зидди ях 
кунондан ва зидди арақ 
кардан, дар дучарха ва 
воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдор 
истифодашаванда: 

10 

8513 Фонуси сафарии барқӣ, аз 
сарчашмаи худии қувва 
коркунанда (масалан, қисмҳои 
батареяи хушк, 
аккумуляторҳо, магнето), ба 
ғайр аз таҷҳизоти 
рӯшноидиҳандаи мавқеи 
молии 8512 

8 

8514 Қӯра ва дегҳои барқии 
саноатӣ ва лабораторӣ (аз 
ҷумла, дар асоси ҳодисаи 
индуксионӣ ва талафи 
диэлектрикӣ амалкунанда); 
таҷҳизоти саноатӣ ва 
лабораторӣ барои масолеҳи 
коркарди ҳароратӣ бо ёрии 
ҳодисаи индуксионӣ ва 
талафи диэлектрикӣ 
амалкунанда: Ғайр аз: 

0 

8514 40 000 0 - таҷҳизот барои масолеҳи 
коркарди ҳароратӣ бо ёрии 
ҳодисаи индуксионӣ ва 
талафи диэлектрикии дигар 
амалкунанда 

5 

8515 Мошинҳо ва дастгоҳҳо барои 
лаҳимкории барқӣ (аз ҷумла, 
бо гармкунии барқии газ), 
лазерӣё дигар лаҳимкориҳои 
равшан ё фотонӣ, ултраовозӣ, 
электронӣ-нурӣ, магнитӣ-
импулсӣё плазмавию 
камоншакли дар ҳарорати 
паст, лаҳимкорӣ бо ҳарорати 
баланд ё кафшер, новобаста аз 
он, ки онҳо метавонанд амали 
буришро иҷро кунанд ё не, 
мошинҳо ва дастгоҳҳои барқӣ 
барои чангандозии гарми 
филизот ё филизу сафол: 

8 



8516 21 000 0 - - радиаторҳои гарми 
захиракунанда 

8 

8516 29 - - дигарҳо: 8 
8516 31 000 - - мӯйхушккунак: 8 
8516 32 000 0 - - дигар асбобҳо барои 

нигоҳубини мӯйҳо 
8 

8516 33 000 0 - - асбобҳо барои хушккунии 
даст  

8 

8516 40 000 0 - дарзмоли барқӣ 8 
8516 50 000 0 - оташдони мавҷдори хурд 8 
8516 60 - оташдони дигар; плитаи 

барқӣ, плиткаи барқӣ, 
каҳваҷӯшонаки барқии 
пухтупаз; гриляж ва ростерҳо: 

8 

8516 71 000 0 - - барои тайёр кардани каҳва 
ва чой 

8 

8516 72 000 0 - - тостерҳо 8 
8516 79 - - дигарҳо: 8 
8516 80 200 1 - - - дар бахшҳо 

сарҷамъкардашуда ва танҳо аз 
қолиби одӣ ҷудо кардашуда ва 
пайвасткунандаи барқӣ 
иборат буда, дар системаи 
яхногир ва яхобкунандаи 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
истифодашаванда 

0 

8516 90 000 0 - қисмҳо 8 
8517 Дастгоҳҳои телефонӣ, аз 

ҷумла, дастгоҳҳои телефонӣ 
барои шабакаҳои алоқаи 
ҳамроҳ (мобилӣ) ва ё дигар 
шабакаҳои алоқаи бесим; 
дигар дастгоҳ барои 
шунавондан ва қабули садо, 
тасвир ва дигар маълумот, аз 
ҷумла, дастгоҳҳо барои алоқа 
дар шабакаи ноқилӣ ва алоқаи 
бесим (масалан, дар 
шабакаҳои алоқаи маҳаллӣ ва 
глобалӣ), ба ғайр аз 
дастгоҳҳои шунавондан ва 
қабул кардан, мавқеи молии 
8443, 8525, 8527 ва 8528: 

0 

8518 Микрофонҳо ва тиргак барои 
онҳо; баландгӯяк, 
васлкардашуда ва 
васлкарданашуда дар тана; 
гӯшмонак ва телефонҳо барои 
дар сар мондан, якҷоя 
кардашуда ва якҷоя 
карданашуда бо микрофонҳо 
ва маҷмӯъ, иборат аз 

0 



микрофон ва як ё зиёда 
баландгӯяк; қувватфизои 
барқии суръати садо; маҷмӯи 
садоқувватфизои барқӣ: Ғайр 
аз: 

8518 22 000 9 - - - дигарҳо 5 
8519 20 - дастгоҳҳои бо танга, пули 

коғазӣ, варақаҳои бонкӣ, 
жетон ва дигар воситаҳои 
пардохтӣ ба кор 
даровардашаванда: 

8 

8519 30 000 0 дастгоҳи садобарори барқӣ 8 
8519 50 000 0 - ҷавобгӯяки автоматии 

телефон 
0 

8519 81 ҳомилҳои истифодашавандаи 
магнитӣ, оптикӣва 
нимноқилдор: 

0 

8519 89 дигарҳо: 0 
8521 10 950 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрванд 
0 

8523  Дискҳо, тасмаҳо, дастгоҳи 
захиракунандаи маълумот 
новобаста аз қувваи 
мустаҳкамӣ, «варақаҳои 
зеҳнӣ» ва дигар ҳомилҳо 
барои сабти садо ва дигар 
ҳодисаҳо, сабтшуда ва 
сабтнакунанда, аз ҷумла, 
қолиб ва устои диск барои 
тайёр кардани дискҳо, ба ғайр 
аз маснуоти гурӯҳи 37: 

0 

8525 50 000 0 таҷҳизоти интиқолдиҳанда 0 
8525 60 000 таҷҳизоти интиқолдиҳанда, ки 

дар таркиби худ таҷҳизоти 
қабулкунанда дорад: 

0 

8525 80 300 0 - - камераҳои рақамӣ 0 
8525 80 910 танҳо қобилияти сабти садо ва 

тасвирро дорад, бо ёрии 
камераҳои 
телевизионӣгирифташуда: 

0 

8525 80 990 дигарҳо: 0 
8526 10 000 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрванд 
0 

8527 Таҷҳизоти қабулкунанда 
барои радиошунавонӣ, якҷоя 
кардашуда ва якҷоя 
карданашуда дар як тана, бо 
таҷҳизоти сабткунандаи садо 
ва садобароваранда ва соатҳо: 

10 

8528 41 000 0 - - танҳо ва асосан дар 
системаи ҳисобкунӣ 
истифодашаванда, мавқеи 

0 



молии 8471 
8528 49 дигарҳо: 8 
8528 51 000 0 танҳо ва асосан дар системаи 

ҳисобкунӣ истифодашаванда, 
мавқеи молии 8471 

0 

8528 59 - - дигарҳо: 8 
8528 61 000 0 танҳо ва асосан дар системаи 

ҳисобкунӣ истифодашаванда, 
мавқеи молии 8471 

0 

8528 69 - - дигарҳо: 0 
8528 71 барои дар таркибашон дохил 

кардани видеодисплей ва 
экран таъйиннашуда: 

0 

8528 72 - - дигар, тасвири ранга: 8 
8528 73 000 0 - - дигар, тасвири якранг 8 
8529 10 390 0 - - - - дигарҳо 0 
8529 10 690 1 барои истеҳсоли киштиҳои 

ҳавоии шаҳрвандӣ 
0 

8529 90 дигарҳо: 0 
8530 Таҷҳизоти барқии 

бонгдиҳанда, таъминкунандаи 
бехатарӣва идоракунии 
ҳаракат барои роҳи оҳан, 
хатти трамвай, роҳи 
мошингард, хати дарунии обӣ, 
иморатҳои боғ, бандар ва 
фурудгоҳҳо (ғайри таҷҳизоти 
мавқеи молии 8608): 8530 10 
000 0 - таҷҳизот бар 

8 

8531 20 сафҳалавҳаи индикаторӣ, дар 
худ дастгоҳи бо моеи 
булӯрӣва бо шуоъҳо дохил 
кардашуда: 

0 

8531 80 - дастгоҳҳои дигар: 0 
8532 Конденсаторҳои доимии 

барқӣ, тағйирёбанда ва 
биносозӣ: 

0 

8533 Резисторҳои барқӣ(аз ҷумла, 
реостатҳо ва потенсиометрҳо), 
ғайри қисмҳои гармкунанда: 

0 

8534 00 Намунаи чопӣ: 0 
8535 Дастгоҳҳои барқӣбарои 

коммутатсия ва ҳифзи 
занҷираи барқӣва барои васл 
кардан бо занҷирҳои барқӣва 
занҷири барқӣ(масалан, 
калидак, калид, қатъкунаки 
ҷараён, муҳофизакунанда 
гудохташуда, барқгардон, 
маҳдудкунандаи шиддат, 
хомӯш кардани шиддат ба 
таври номураттабӣ, 

10 



ҷараёнқабулкунак, 
пайвандкунакҳо ва дигар 
қуттиҳои пайвандкунак) дар 
шиддати зиёда аз 1000 В: 

8535 21 000 0 --дар шиддати камтар аз 72,5 
кВ 

8 

8536 10 - муҳофизакунанда 
гудохташуда: 

10 

8536 30 --дастгоҳ барои муҳофизати 
занҷирҳои барқии дигарҳо: 

10 

8536 41 - - бо шиддати на зиёда аз 60 
В: 

10 

8536 49 000 0 - - дигарҳо 10 
8536 50 - калидҳои дигар:: 0 
8536 61 - - патронҳо барои лампа:: 10 
8536 69 - - дигарҳо: 0 
8536 90 100 0 қисмҳои пайвасткунак ва 

васлӣбарои симҳо ва 
симноқилҳо 

0 

8536 90 200 0 - - парма барои санҷиши 
пластинаҳои нимноқилдор 

0 

8537 Пултҳо, сафҳаҳо, рафак, миз, 
панҷараи тақсимкунандаи 
асосӣ барои таҷҳизоти барқии 
дигар, таҷҳизоти дорои ду ва 
зиёда аз дастгоҳҳои мавқеи 
молии 8535 ва 8536, барои 
идоракунӣ ва тақсимкунии 
ҷараёни тағйирёбандаи барқ, 
аз ҷумла, дар худ асбобҳо ва 
дастгоҳҳои гурӯҳи 90 ва 
таҷҳизоти идоракунандаи 
рақамиро дохилнамуда, ғайр 
аз дастгоҳҳои 
коммутатсионии мавқеи 
молии 8517: 

10 

8538 Қисмҳо, танҳо ё асосан барои 
таҷҳизоти мавқеъҳои молии 
8535, 8536 ва 8537 
таъйиншуда: Ғайр аз: 

10 

8538 90 110 0 - - - модулҳои электронӣ 0 
8539 10 000 1 - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрвандӣ 
0 

8539 10 000 9 - - дигарҳо 8 
8539 21 - - риштаи галогенӣ бо 

волфрамӣ: 
8 

8539 22 - - дигарҳо, бо тавоноии на 
зиёда аз 200 Вт ва бо шиддати 
зиёда аз 100 В: 

8 

8539 29 - - дигарҳо: 8 
8539 31 - - люминестӣ бо термокатод: 8 
8539 32 - - фурӯзонакҳои симобӣ ва 8 



натригӣ; 
8539 39 000 0 - - дигарҳо 8 
8539 41 000 0 - - фурӯзонакҳои камонаки 

барқӣ 
8 

8539 49 000 0 - - дигарҳо 8 
8539 90 - қисмҳо 8 
8540 Фурӯзонакҳо ва найчаҳои 

электронӣ бо термокатод, 
кадоти хунук ва бо фотокатод 
(масалан, вакуумӣ ва буғи ва 
фурӯзонакҳои бо газ 
пуркардашуда ва найчаҳо, 
фурӯзонакҳо ва найчаҳои 
росткунаки симобии 
камонаки барқӣ, найчаҳои 
шунавонандаи телевизионӣ): 

8 

8541 Диодҳо, транзисторҳо ва 
асбобҳои нимноқилдори 
монанд; асбобҳои нимноқили 
дорои ҳисси аккосӣ, аз ҷумла, 
қисмҳои фотогалванӣ, дар 
модул васл кардашуда ва васл 
карданашуда, дар сафҳа васл 
карда ва васл накарда; 
диодҳои шуоъҳои рӯшанӣ; 
булӯрии пезобарқӣ дар 
маҷмӯъ: 

0 

8542 Нақшаи электронӣ- 
интегралӣ: 

0 

8543 30 000 0 мошинҳо ва таҷҳизот барои 
рӯйпӯшкунии галваникӣ, 
электролиз ва электрофорез 

0 

8544 11 100 0 локзадашуда ва сирдор 10 
8544 11 900 0 - - - дигарҳо 10 
8544 19 000 - - дигарҳо: 10 
8544 20 000 0 - симноқили коаксиалӣ ва 

сими дигари барқии 
коаксиалӣ 

10 

8544 30 000 - маҷмӯи симҳо барои 
рӯшноидиҳии асбоби афрӯзиш 
ва маҷмӯи симҳои дигар, дар 
воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдор, ҳавопаймо ва 
киштиҳои ҳавоӣ 
истифодашаванда: Ғайр аз: 

10 

8544 30 000 3 барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

8544 42 таҷҳизонидани асбобҳои 
васлкунанда: 

0 

8544 49 - - дигарҳо: Ғайр аз: 10 
8544 49 910 2 барои истеҳсоли киштиҳои 

ҳавоии шаҳрвандӣ 
0 



8544 60 симҳои барқӣ бо шиддати 
зиёда аз 1000 В дигар: 

10 

8544 70 000 0 симноқилҳои нахӣ-оптикӣ 0 
8545 Электродҳои ангиштӣ, 

чуткаҳои ангиштӣ, ангишт 
барои лампа ва батарея ва 
маснуот аз графит ва дигар 
шакли карбон аз филиз ва бе 
филиз, дигар, дар 
электротехника 
истифодашаванда: 

10 

8546 Изоляторҳои барқӣ аз 
масолеҳи ҳархела: 

10 

8547 Арматураи изолятсиядор 
барои мошинҳои барқӣ, 
дастгоҳҳо ва таҷҳизот, пурра 
аз масолеҳи изолятсиядор 
истеҳсолшуда, баъзе қисмати 
филизӣ ҳисоб нашуда 
(масалан, патронҳои рахпеч), 
дар дохил васл кардан дар 
ҳолати ташкил кардан танҳо 
бо мақсади васл кардан, ғайри 
изолятсияҳои мавқеи молии 
8546; найча барои симҳои 
барқӣва пайвастани ҷузъҳо 
барои онҳо, аз филизоти 
арзон, филизоти 
рӯйкашшудаи изолятсия: 

8 

8548 Партовҳо ва шикастапораҳои 
қисмҳои аввалия, батареяҳои 
аввалия ва аккумуляторҳои 
барқӣ; қисмҳои аввалияи 
коркардшуда, батареяҳои 
аввалияи коркардшуда ва 
аккумуляторҳои барқии 
коркардшуда; қисмҳои 
таҷҳизоти барқӣва таҷҳизот, 
дар дигар ҷойи гурӯҳи мазкур 
номгузорӣ нашуда ва дохил 
карданашуда: Ғайр аз: 

8 

8548 90 200 0 дастгоҳи ҳифзкунандаи 
шаклҳои гуногун, ҳамчунин 
васли дастгоҳи ҳифзкунандаи 
фаврии динамикӣ ва модулӣ 

0 

Гурӯҳи 86 
Локомотивҳои роҳи оҳан ё вагонҳои муҳаррикдори 

трамвайҳо, қатораҳо ва қисмҳои онҳо; асбобу таҷҳизоти 
роҳ барои роҳи оҳан ё хати трамвай ва қисмҳои онҳо; 
механикӣ (ҳамчунин, 840 электромеханикӣ), тамоми 

намуди таҷҳизоти бонгдиҳӣ 
86 Локомотивҳои роҳи оҳан ё 8 



вагонҳои муҳаррикдори 
трамвайҳо, қатораҳо ва 
қисмҳои онҳо; асбобу 
таҷҳизоти роҳ барои роҳи 
оҳан ё хати трамвай ва 
қисмҳои онҳо; механикӣ 
(ҳамчунин, 840 
электромеханикӣ), тамоми 
намуди таҷҳизоти бонгдиҳӣ: 
Ғайр аз: 

8602 10 000 0 локомотивҳои дизелӣ-барқӣ 5 
8603 10 000 бо қувва аз сарчашмаи 

берунаи нерӯи барқ 
5 

Гурӯҳи 87 
Воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ба ғайр аз ҳайати 

ҳаракаткунандаи нақлиёти роҳи оҳан 
8701 Тракторҳо (ба ғайр аз 

тракторҳои мавқеи молии 
8709): Ғайр аз: 

5 

8701 10 000 0 тракторҳо, бо ронандаи дар 
бараш ҳаракаткунанда, 
идорашаванда 

15 

8701 90 250 0 - - - - зиёда аз 37 кВт, аммо на 
зиёда аз 59 кВт 

10 

8701 90 310 0 - - - - зиёда аз 59 кВт, аммо на 
зиёда аз 75 кВт 

10 

8701 90 350 0 - - - - зиёда аз 75 кВт, аммо на 
зиёда аз 90 кВт 

10 

8701 90 390 - - - - зиёда аз 90 кВт: 10 
8701 90 500 0 - - - дар истифодабуда 10 
8701 90 900 0 - - дигарҳо 10 
8702 Воситаҳои нақлиёти 

муҳаррикдор барои интиқоли 
10 одам ё зиёда, аз ҷумла, 
ронанда, таъйиншуда: 

12 

8703 Автомобилҳои сабукрав ва 
дигар воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдор, асосан барои 
интиқоли одамон таъйиншуда 
(ба ғайр аз воситаҳои 
нақлиёти муҳаррикдори 
мавқеи молии 8702), аз ҷумла, 
автомобили каппадори 
боркаш ва автомобили пойга: 
Ғайр аз: 

10 

8703 10 110 0 - - воситаҳои нақлиёт, махсус 
барои ҳаракат дар барф 
таъйиншуда, бо муҳаррикҳои 
дарунсӯзи поршендор бо 
даргирифтан аз фишурдан 
(дизелӣва нимдизелӣ) ва бо 
муҳаррикҳои поршендори 

8 



дарунсӯз бо даргиронии 
шарорадор 

8703 10 180 0 - - дигарҳо 8 
8704 Воситаҳои нақлиёти 

муҳаррикдор барои 
боркашонӣ: Ғайр аз: 

8 

8704 10 автомобилҳои худборфарор, 
барои истифодабарӣ дар 
шароити бероҳа таъйиншуда: 

5 

8705 Воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдори таъйиноти 
махсус (масалан, 
автомобилҳои боркаш ва 
садамавӣ, автокранҳо, 
воситаҳои нақлиёти 
сӯхторхомӯшкунӣ, мошини 
бетонтайёркунӣ, автомобилҳо 
барои тоза кардани роҳҳо, 
автомобилҳои обёрикунандаи 
шустушӯӣ, таъмирхонаи 
автомобилӣ, автомобилҳо бо 
васлкунаки рентгенӣ), ба ғайр 
аз барои интиқоли мусофирон 
ва борҳо истифодашаванда: 

8 

8706 00 Шасси бо васл кардани 
муҳаррик барои воситаҳои 
нақлиёти муҳаррикдори 
мавқеъҳои молии 8701 - 8705: 

8 

8707 Бордон (аз ҷумла, кабина) 
барои воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдори мавқеъҳои 
моли 8701 - 8705: 

8 

8708 Қисмҳо ва таҷҳизоти 
воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдори мавқеъҳои 
молии 8701 - 8705: Ғайр аз: 

8 

8708 95 болиштакҳои бехатарии 
пневматикӣ бо системаи дам 
кардан; қисмҳои онҳо: 

5 

8708 99 - - дигарҳо: 5 
8709 Воситаҳои нақлиёти 

таъйиноти саноатӣ, худгард, 
барои борбардорӣ ва боркунӣ 
муҷаҳҳазнашуда, дар корхона, 
анбор, дар бандар ва 
фурудгоҳ барои интиқоли бор 
дар масофаи кӯтоҳ 
истифодашаванда; 
тракторҳои дар платформаи 
истгоҳи роҳи оҳан 
истифодашаванда; қисмҳои 
номбаршудаи воситаҳои 

8 



нақлиёт: 
8709 90 000 0 - қисмҳо 8 
8710 00 000 0 Танк ва дигар воситаҳои 

нақлиёти худгарди зиреҳпӯши 
ҷангӣ, бо силоҳ ва бе силоҳ ва 
қисмҳои онҳо 

10 

8711 Мотосиклҳо (аз ҷумла, 
мопедҳо) ва дучархаҳо бо 
васли муҳаррикҳои иловагӣ, 
бо се чарх ва бе онҳо; сечарха: 

12 

8712 00 Дучархаҳо ва дигарҳо (аз 
ҷумла, сечархаҳо барои 
расондани бор) бе муҳаррик: 

10 

8713 Фойтун барои одамони 
қобилияти роҳ рафтан 
надошта, дараҷаи таҷҳизот 
бодбонгузорӣ ё 
бодбоннагузорӣ бемуҳаррик 
ва дигар таҷҳизоти 
механикӣбарои ҳамлу нақл: 

0 

8714 Қисмҳо ва лавозимот барои 
воситаҳои нақлиёти 
мавқеъҳои молии 8711 - 8713: 
Ғайр аз: 

8 

8714 20 000 0 - фойтун барои одамони 
қобилияти роҳ рафтан 
надоштая 

0 

8715 00 Аробачаи бачагона ва 
қисмҳои онҳо: 

5 

8716 Аробачаи бачагона ва 
нимпритсепҳо; дигар 
воситаҳои нақлиёти худгард 
набуда; қисмҳои онҳо: 

8 

Гурӯҳи 88 
Дастгоҳҳои парвозкунанда, дастгоҳҳои кайҳонӣ ва 

қисмҳои онҳо 
88 Дастгоҳҳои парвозкунанда, 

дастгоҳҳои кайҳонӣ ва 
қисмҳои онҳо: Ғайр аз: 

5 

8801 00 Аэростатҳо ва дирижаблсозӣ; 
ҳавопаймои бе муҳаррик, 
делтапланҳо ва дигар 
дастгоҳҳои парвозкунандаи бе 
муҳаррик: 

0 

8802 11 000 1 Шаҳрвандӣ 0 
8802 12 000 1 Шаҳрвандӣ 0 
8802 20 000 1 Шаҳрвандӣ 0 
8802 30 000 2 ҳавопаймоҳои шаҳрвандии 

дорои на зиёда аз 50 ҷойи 
нишас 

0 

8802 40 00 ҳавопаймоҳо ва дастгоҳҳои 
парвозии дигар, бо дастгоҳи 

0 



таъмин кардани вазни 
холӣзиёда аз15 000 кг 

8802 60 дастгоҳҳои кайҳонӣ(аз ҷумла, 
радифҳо) ва мушак-ҳомилҳои 
мадорӣва кайҳонӣ: 

10 

8803 10 000 0 винти ҳавоӣва мехҳои 
печдори баранда ва қисмҳои 
онҳо 

0 

8803 20 000 0 - шасси ва қисмҳои онҳо 0 
8803 30 000 0 - қисмҳои ҳавопаймоҳо ва 

чархболҳои дигар 
0 

8804 00 000 0 Парашют (аз ҷумла, 
парашюти идорашаванда ва 
парапланҳо) ва ротошютҳо; 
қисмҳо ва лавозимоти онҳо 

12 

8805 10 таҷҳизоти ибтидоӣ барои 
дастгоҳҳои парвозкунанда ва 
қисмҳои он; дастгоҳҳои 
тормози саҳни киштӣ ё 
монанд ва қисмҳои онҳо: 

10 

8805 29 000 2 дастгоҳи тренажерӣ барои 
парвози қалбакӣ дар 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
ва қисмҳои онҳо 

0 

Гурӯҳи 89 
Киштиҳо, қаиқҳо ва тарҳҳои шинокунанда 

8901 Киштиҳои саёҳаткунанда, 
экскурсионӣ, паром, 
киштиҳои боркашон, баржа 
ва воситаҳои шиноку-нандаи 
монанд барои интиқоли 
мусофирон ва бор: 

5 

8902 00 Киштиҳои моҳигирӣ; заминаи 
шинокунанда ва дигар 
киштиҳо барои коркард ва 
консерв кардани маҳсулоти 
моҳигӣ: 

5 

8903 Киштӣ ва дигар воситаҳои 
шинокунанда барои 
истироҳат ва варзиш; заврақи 
резинчархамонанд ва каноэ: 

10 

8904 00 Ядаккиштӣ ва киштӣ- 
теладиҳанда: 

8 

8905 Минои шинокунанда (фонуси 
раҳнамои баҳрӣ), киштии 
сӯхторнишонӣ, мошини 
лойкашак, крани шиновар ва 
дигар воситаҳои 
шинокунанда, ки барои 
сифати киштигард дар 
муқоиса бо вазифаҳои асосии 
онҳо дуюмдараҷа ҳисобида 

8 



мешавад; доки шиновар, 
шинокунанда ва бо истифодаи 
платформа ва пармакунандаи 
обӣ коркунанда: 

8906 Киштиҳои дигар, аз ҷумла, 
киштиҳои ҳарбӣ ва киштиҳои 
наҷотдиҳанда, ба ғайр аз 
заврақи резинчархамонанд: 

8 

8907 Тарҳҳои шинокунандаи дигар 
(масалан, амад, баки 
шиновар, кессон, бандари 
сайёр, буйҳо ва бакенҳо яъне 
як навъ нишонаҳои 
шинокунанда): 

8 

8908 00 000 0 Киштиҳо ва дигар тарҳҳои 
шинокунанда, барои 
шикастан таъйиншуда 

8 

Гурӯҳи 90 
Асбобҳо ва дастгоҳҳои оптикӣ, аксбардорӣ, синамогарӣ, 

санҷишӣ, назоратӣ, дақиқ, тиббӣ ё ҷарроҳӣ; қисмҳо ва 
лавозимоти онҳо 

90 Асбобҳо ва дастгоҳҳои 
оптикӣ, аксбардорӣ, 
синамогарӣ, санҷишӣ, 
назоратӣ, дақиқ, тиббӣё 
ҷарроҳӣ; қисмҳо ва 
лавозимоти онҳо: Ғайр аз: 

5 

9001 40 - линзаҳо барои айнакҳои 
шишагӣ: 

8 

9001 50 - линзаҳо барои айнакҳо аз 
дигар мавод: 

8 

9001 90 000 1 - -барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9002 11 000 0 - - барои наворбардорӣ, 
проекторҳо ва ё 
акскалонкунакҳо ва ё 
таҷҳизот барои аксгирӣ бо 
хурдшавӣ 

8 

9002 19 000 0 - - дигарҳо 8 
9002 20 000 0 - полояҳо 8 
9002 90 000 1 - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрвандӣ 
0 

9003 Чанбаракҳо ва оҳанпораҳо 
барои айнакҳо, айнакҳои 
муҳофизаткунанда ва ё 
асбобҳои оптикии монанд ва 
қисмҳои онҳо: 

9 

9004 10 - айнакҳои офтобпаноҳ: 9 
9005 Дурбинҳо, монокулярҳо, 

дигар лӯлаҳои биноӣ ва 
оҳанпораҳои онҳо; дигар 
асбобҳои кайҳонӣ ва 

8 



оҳанпораҳои онҳо, ба ғайр аз 
асбобҳои радиокайҳонӣ: 

9006 Дастгоҳҳои аккосӣ(ба ғайр аз 
дастгоҳҳои наворгирӣ); 
фотоҷилоҳо ва чароғҳо-
ҷилоҳо, ба ғайр 

8 

9007 Дастгоҳҳои наворбардорӣ ва 
кинопроекторҳои таҷҳизоти 
овозсабткунанда ва ё аз нав 
овозҳосилкунанда дошта ва ё 
надошта: 

8 

9008 Проекторҳои аксҳо, ба ғайр аз 
кинематографӣ; 
акскалонкунандаҳо ва 
таҷҳизот барои акскунии 
суратҳо бо майдакунӣ(ба ғайр 
аз кинематографӣ): 

8 

9010 50 000 0 асбоб ва таҷҳизот барои 
фотолабораторияҳо (инчунин, 
кинолабораторияҳо), дигар; 
негатоскопҳо 

8 

9010 60 000 0 - экранҳои акскунанда 8 
9011 10 - микроскопҳои стереоскопӣ: 0 
9011 20 дигар микроскопҳо барои 

микрофотонаворбардорӣ, 
микрокинонаворбардорӣ ва ё 
микроакскунӣ: 

0 

9011 90 қисмҳо ва лавозимот: 0 
9012 Микроскопҳо, ба ғайр аз 

микроскопҳои оптикӣ; 
асбобҳои дифраксионӣ 

0 

9013 10 000 0 нишонаҳои телескопӣ барои 
насби онҳо ба силоҳ; 
перископҳо; лӯлаҳои 
биноишии ҳамчун қисмҳои 
мошин, абзорҳо, асбобҳо ва ё 
таҷҳизоти гурӯҳи мазкур ва ё 
фасли ҶVI РМ ФИХ ҶТ 
тайёркардашуда 

8 

9013 20 000 0 - лазерҳо ба ғайр аз диодҳои 
лазерӣ 

8 

9013 80 200 0 таҷҳизоти қолибии фаъоли 
булӯрҳои моеъдор 

0 

9013 80 300 0 - - - дигар 0 
9013 90 қисмҳо ва лавозимот: 0 
9014 20 200 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 

шаҳрвандӣ 
0 

9014 20 800 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9014 80 000 0 - дигар асбобҳо ва абзорҳо 8 
9016 00 Тарозуҳои қобилияти 8 



эҳсосашон 0,05 г ва ё зиёда бо 
порсангҳо ва ё бе онҳо: 

9017 10 - мизҳо ва мошинҳои 
нақшакашӣ, автоматӣва ё 
ғайриавтоматӣ: 

0 

9017 20 абзорҳо барои нақшакашӣ, 
нишонагузорӣва ҳисобҳои 
математикӣ, дигарҳо: 

0 

9017 30 000 0 микрометрҳо, кронсиркулҳо, 
штангенсиркулҳо ва калибрҳо 

8 

9017 80 дигар абзорҳо: 8 
9017 90 000 - қисмҳо ва лавозимот: 0 
9020 00 000 0 Дигар таҷҳизоти нафаскашӣ 

ва ниқобҳои газӣ, ба ғайр аз 
ниқобҳои ҳимоякунанда бе 
қисмҳои механикӣ ва 
полояҳои ивазшаванда 

0 

9025 90 000 3 барои истеҳсоли муҳаррикҳои 
ҳавопаймоӣ ва/ва ё киштиҳои 
ҳавоии шаҳрвандӣ 

0 

9026 Асбобҳо ва таҷҳизот барои 
чен кардан ва ё назорати 
хароҷот, сатҳ, фишор ва ё 
дигар тавсифҳои 
тағйирёбандаи моеъҳо ва ё 
газҳо (масалан, 
хароҷотченкунакҳо, 
нишондиҳандаҳои сатҳ, 
манометр-ҳо, 
гармиченкунакҳо), ба ғайр аз 
асбобҳо ва таҷҳизоти 
мавқеъҳои молии 9014, 9015, 
9028 ва ё 9032: 

0 

9027 20 000 0 хроматографҳо ва асбобҳо 
барои электрофорез 

0 

9027 30 000 0 спектрометрҳо, 
спектрофотометрҳо ва 
спектрографҳо, ки ба амали 
шуои оптикӣ асос ёфтаанд 
(ултрабунафши қисмҳои 
спектрро дидашаванда, 
фаросурх) 

0 

9027 50 000 0 асбобҳо ва таҷҳизоти ба 
амали шуоии оптикӣ асос 
ёфта (ултрабунафши қисмҳои 
спектрро дидашаванда, 
фаросурх), дигарҳо 

0 

9027 80 дигар асбобҳо ва таҷҳизот: 0 
9027 90 500 0 асбобҳои субмавқеъ 9027 20 - 

9027 80 
0 

9029 20 380 1 - - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 



9030 20 оссиллоскопҳо ва 
оссиллографҳо: 

0 

9030 31 000 0 асбобҳои ченкунандаи 
маҷмӯии бе таҷҳизоти 
сабткунанда 

0 

9030 32 000 асбобҳои ченкунандаи 
маҷмӯии бо таҷҳизоти 
сабткунанда: 

0 

9030 33 бе таҷҳизоти сабткунанда, 
дигарҳо: 

0 

9030 39 000 бо таҷҳизоти сабткунанда, 
дигарҳо: 

0 

9030 40 000 0 асбобҳо ва таҷҳизот махсусан 
барои телекоммуникатсия 
пешбинишуда, (масалан, 
ченкунакҳои монеа ба амал 
оваранда, зарибҳои кӯшиш, 
зарибҳои таҳриф, 
псофометрҳо) 

0 

9030 82 000 0 барои чен кардан ва ё 
санҷидани лавҳаҳои 
нимноқилдор ва ё асбобҳо 

0 

9030 84 000 бо асбобҳои сабткунанда, 
дигарҳо: 

0 

9030 89 - - дигарҳо 0 
9030 90 200 0 барои асбобҳои таҳзермавқеи 

9030 82 000 0 
0 

9031 41 000 0 барои санҷиши лавҳаҳои 
нимноқилдор ва ё таҷҳизот ва 
ё барои санҷиши фотониқобҳо 
ва ё аксқолабҳое, ки дар 
асбобҳои нимноқилдор 
истифода бурда мешаванд 

0 

9031 49 - - дигарҳо: 0 
9031 80 320 0 барои санҷиши лавҳаҳои 

нимноқилдор ва ё таҷҳизот ва 
ё барои тафтиши 
суратниқобҳо ва ё 
аксқолабҳое, ки дар истеҳсоли 
асбобҳои нимноқилдор 
истифода бурда мешаванд 

0 

9031 90 қисмҳо ва лавозимот: 0 
9033 00 000 0 Қисмҳо ва лавозимоти (дар 

ҷойи дигари гурӯҳи мазкур 
номбарнашуда ва ё 
дохилнашуда) мошинҳо, 
асбобҳо, абзорҳо ва ё 
таҷҳизоти гурӯҳи 90 

8 

Гурӯҳи 91 
Њамаи намудҳои соатҳо ва қисмҳои онҳо 

91 Њамаи намудҳои соатҳо ва 
қисмҳои онҳо: Ғайр аз: 

12 



9104 00 000 2 - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9109 90 000 1 ба ё қутрашон на бештар аз 50 
мм, ки барои киштиҳои 
ҳавоии шаҳрвандӣ пешбинӣ 
гардидаанд 

0 

9109 90 000 9 - - дигарҳо 10 
Гурӯҳи 92 

Асбобҳои мусиқӣва қисмҳо ва лавозимоти онҳо 
92 Асбобҳои мусиқӣ ва қисмҳо ва 

лавозимоти онҳо 
10 

Гурӯҳи 93 
Силоҳу аслиҳа; қисмҳо ва лавозимоти онҳо 

93 Силоҳу аслиҳа; қисмҳо ва 
лавозимоти онҳо: Ғайр аз: 

13 

9303 20 Силоҳи варзишӣ, шикорӣ ё 
барои ба нишон паррондан, 
ҳамчунин, дигарҳо бо мили 
суфта ва печдор 
тайёркардашуда: 

15 

9303 30 000 0 силоҳи варзишӣ, шикорӣ ва 
барои ба нишон паррондан, 
дигарҳо 

15 

9303 90 000 0 - дигарҳо 15 
9306 21 000 0 - - патронҳо 15 
9307 00 000 0 Шамшер, шоф, шамшер, 

шофи дудама, найза ва силоҳи 
ба он монанд, қисмҳои 
силоҳҳои номбаргардида, 
ғилоф ва ҷилдҳои онҳо 

15 

Гурӯҳи 94 
Ҷиҳози хона (мебел); лавозимоти рахти хоб, бистар, 

асосҳои бистар, болишти роҳаткурсӣ ва ҷиҳози ба он 
монанди мебел, чароғ ва дастгоҳҳои равшанкунанда, дар 
ҷои дигар номбарнагардида ё дохилнагардида, овезаҳои 
рӯшноидор, лавҳачаи рӯшноидор ё номгӯй ё нишонӣ ва 

асбобҳои ба он монанд, тарҳҳои васлшавандаи сохтмонӣ 
94 Ҷиҳози хона (мебел); 

лавозимоти рахти хоб, бистар, 
асосҳои бистар, болишти 
роҳаткурсӣва ҷиҳози ба он 
монанди мебел, чароғ ва 
дастгоҳҳои равшанкунанда, 
дар ҷои дигар 
номбарнагардида ё 
дохилнагардида, овезаҳои 
рӯшноидор, лавҳачаи 
рӯшноидор ё номгӯй ё 
нишонӣва асбобҳои ба он 
монанд, тарҳҳои 
васлшавандаи сохтмонӣ: Ғайр 
аз: 

15 



9401 10 000 0 навъи нишастгоҳе, ки барои 
нақлиёти ҳавоӣ истифода 
бурда мешавад 

0 

9401 20 000 навъи нишастгоҳе, ки барои 
воситаҳои нақлиёти 
муҳаррикдор истифода бурда 
мешавад: 

13 

9401 30 000 мебели тобхӯрандаи бо 
воситаҳои муқарраргардида 
батанзимдарорандаи баландӣ 
барои нишаст: 

13 

9401 40 000 0 мебел барои нишаст, ба ғайр 
аз бӯстонсарой ё сайёҳӣ, ки ба 
кат табдил меёбад 

13 

9401 51 000 0 аз бамбук ва ротан 13 
9401 59 000 0 Дигарҳо 13 
9401 61 000 0 мебели рӯйкаш кардашуда 13 
9401 69 000 0 - - дигарҳо 13 
9401 71 000 - - рӯйкашкардашуда: 13 
9401 79 000 - - дигарҳо 13 
9401 80 000 мебел барои нишаст: 13 
9401 90 - қисмҳо: 13 
9402 Мебели тиббӣ, ҷарроҳӣ, 

стоматологӣ ё байторӣ 
(масалан, мизи ҷарроҳӣ, миз 
барои азназаргузаронии 
бемор бо воситаҳои механикӣ, 
роҳаткурсии стоматологӣ): 
роҳаткурсии сартарошӣ ва 
роҳаткурсии ба он монанд бо 
дастгоҳҳо барои тобхӯрӣ ва 
дар як вақт барои 
хамуростшавӣ, қисмҳои 
дастгоҳҳои дар боло 
номбаргардида 

5 

9403 20 200 1 барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9403 20 800 1 барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9403 70 000 1 барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9404 10 000 0 асоси рахти хоб 20 
9404 21 аз резини ковок ё пластмас бо 

рӯйпӯш ё бе рӯйпӯш: 
20 

9404 29 аз масолеҳи дигар: 20 
9404 30 000 0 Хобхалтаҳо 20 
9404 90 - дигарҳо: 12 
9405 10 қандилҳо ё дигар воситаҳои 

барқии рӯшноидиҳанда, 
овехташаванда ё дар девор 
насбшаванда, ба ғайр аз 
дастгоҳҳои равшанкунандаи 

5 



навъҳое, ки барои рӯшноии 
ҷойҳои кушоди ҷамъиятӣ ё 
шоҳроҳи ҳаракати воситаи 
нақлиёт истифода бурда 
мешаванд: Ғайр аз: 

9405 10 400 2 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9405 10 980 2 аз филизоти арзон, ки барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинӣ гардидаанд 

0 

9405 20 лампаҳои рӯимизии барқӣ, 
рӯифаршӣё назди кат: 

10 

9405 30 000 0 маҷмӯи дастгоҳи 
равшаникунандаи барои 
ороиши арчаи солинавӣ 
истифодашаванда 

10 

9405 40 лампаҳои барқӣ ё дастгоҳҳои 
равшанкунанда, дигарҳо: 

10 

9405 50 000 0 лампаҳои ғайрибарқӣ ё 
дастгоҳҳои равшанидиҳанда 

10 

9405 60 овезакҳои рӯшноӣ, лавҳача бо 
ном ё номгӯй ё суроға ё 
дастгоҳҳои монанди он: Ғайр 
аз: 

5 

9405 60 200 1 - - - барои киштиҳои ҳавоии 
шаҳрвандӣ 

0 

9405 60 800 1 аз филизоти арзон, ки барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинӣ гардидаанд 

0 

9405 91 аз шиша: 10 
9405 92 000 аз пластмас: Ғайр аз: 10 
9405 92 000 2 қисмҳои дастгоҳҳои зермавқеи 

9405 10 ё 9405 60, ки барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинӣ гардидаанд 

0 

9405 99 000 1 барои мақсадҳои тиббӣ 10 
9405 99 000 2 қисмҳои дастгоҳҳо аз 

филизоти арзони зермавқеи 
9405 10 ё 9405 60, ки барои 
киштиҳои ҳавоии шаҳрвандӣ 
пешбинӣ гардидаанд 

0 

9405 99 000 8 - - - дигарҳо 5 
9406 00 Тарҳҳои сохтмонии 

васлкардашуда: 
5 

Гурӯҳи 95 
Бозичаҳо, асбобу анҷоми бозӣ ва варзишӣ; қисмҳо ва 

лавозимоти онҳо 
9503 00 Сечархаҳо, худравҳо, 

автомобилҳои педалдор ва 
бозичаҳои монанди онҳо дар 
рӯи чарх, фойтунча барои 
лӯхтак, лӯхтакҳо, дигар 

0 



бозичаҳо, амсилаҳои 
андозаашон хурдкардашуда 
(«ба миқёс») ва амсилаҳои ба 
он монанд барои бозӣ, 
ҳаракаткунанда ё 
ҳаракатнакунанда, ҳама навъи 
муаммоҳо: 

9504 Рафак ва дастгоҳҳо барои 
бозиҳои видеоӣ, маҳсулот 
барои бозиҳои рӯимизӣ ва 
хонагӣ, ҳамчунин, миз барои 
бозии пинбол, саққозанӣ, 
мизҳои махсус барои бозӣдар 
казино ва дастгоҳҳои худкор 
барои боулинг: 

0 

9505 Маснуот барои идҳо, 
карнавал ё дигар маснуот 
барои хурсандӣ, ҳамчунин, 
ашёҳо барои нишон додани 
найранг ва шӯхӣ: 

0 

9506 Маснуот ва дастгоҳ барои 
машғулиятҳои умумии 
варзишӣ, гимнастика, 
варзиши сабук ва дигар 
навъҳои варзиш (ҳамчунин, 
тенниси рӯимизӣ ё барои бозӣ 
дар ҳавои кушод ва дар дигар 
ҷойҳои дар гурӯҳи мазкур 
номбарнагардида ё 
дохилнагардида), бассейн, 
ҳавзи оббозӣ ва бассейн барои 
кӯдакон: Ғайр аз: 

10 

9506 91 900 0 - - - дигар 8 
9506 99 100 0 маснуот барои поло ва 

крикет, ба ғайр аз тӯбҳо 
8 

9507 Шасти моҳигирӣ, чангаки 
моҳигирӣва дигар маснуот 
барои моҳигирӣ, бо 
истифодаи ресмони шаст, 
домхалта барои моҳиҳо, 
домхалта барои шапаракҳо ва 
домхалтаҳои монанд, хӯса ба 
шакли амсилаи парандаҳо (ба 
ғайри дар мавқеъҳои молии 
9208 ё 9705 нишондодашуда) 
ва маснуоти монанд барои 
шикор ва тирандозӣ: 9507 10 
000 0 - шасти моҳидорӣ дон 

10 

9508 Чархофалак, арғунчак, тир ва 
дигар атраксион, сиркҳо ва 
ҳайвонотхонаҳои сайёр, 
театрҳои сайёр: 

10 



Гурӯҳи 96 
Асбобу анҷоми гуногуни тайёр 

96 Асбобу анҷоми гуногуни 
тайёр: Ғайр аз: 

15 

9619 00 Латтапора барои беҳдошти 
занона, латтапораҳои 
кӯдакона, пешобчинакҳо ва 
дастгоҳҳои ба он монанд, аз 
ҳамагуна мавод 

5 

Гурӯҳи 97 
Асари санъат, ашёи ҷамъоваришуда ва атиқаҳо 

97 Асари санъат, ашёи 
ҷамъоваришуда ва атиқаҳо 

4 

 
Эзоҳ 1. Таснифи молҳо тибқи Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст. 
Эзоҳ 2. Боҷҳои гумрукии бо евро ҳисобидашуда бо асъори миллӣ тибқи қурби 

Бонки миллии Тоҷикистон дар рӯзи қабули декларатсияи бори гумрукӣ аз ҷониби 
мақомоти гумрук ва ё иҷозати молҳо пардохт карда мешавад. 

 
Замимаи 2 

Бо қарори Њукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 8 августи соли 2018, №399 
 

РЎЙХАТИ 
ДАВЛАТЊОИ НИСБАТАН КАМ ТАРРАҚИКАРДА, КИ БАРОИ МОЛЊОЯШОН 

ЊАНГОМИ БА ЊУДУДИ ГУМРУКИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН ВОРИД 
ШУДАН МЕЪЁРЊОИ БОҶИ ГУМРУКИИ ВОРИДОТӣДАР ЊАҶМИ ПАНҶОЊ 

ФОИЗ АЗ МЕЪЁРИ ТАСДИҚШУДА МУҚАРРАР КАРДА МЕШАВАД 
 

1. Афғонистон 
2. Ангола 
3. Бангладеш 
4. Бенин 
5. Буркина-Фасо 
6. Бурунди 
7. Бутан 
8. Вануату 
9. Ганти 
10. Гамбия 
11. Гвинея 
12. Гвинся-бисау 
13. Ҷумҳурии Демократии Конго 
14. Ҷибути 
15. Замбия 
16. Яман 
17. Камбоҷа 
18. Ҷазираҳои Комор 
19. Кирибати 
20. Лаос 
21. Лесото 
22. Либерия 



23. Мавритания 
24. Мадагаскар 
25. Малави 
26. Мали 
27. Мозамбик 
28. Мянма 
29. Непал 
30. Нигер 
31. Ҷумҳурии Муттаҳидаи Танзания 
32. Руанда 
33. Самоа 
34. Сан-томе и Принсипи 
35. Сенегал 
36. Ҷазираҳои Соломон 
37. Сомали 
38. Судон 
39. Серра-Леоне 
40. Тимор-Леште 
41. Того 
42. Тувалу 
43. Уганда 
44. Чад 
45. Гвинеяи Экваториалӣ 
46. Эритрея 
47. Эфиопия 
48. Судони Ҷанубӣ 


