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ПРИЛОЖЕНИЕ ХV-Г
СПИСЪК НА ОТСТЪПКИТЕ (РЕПУБЛИКА МОЛДОВА)
Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

02031110

Пресни или охладени цели и половин трупове от домашни свине

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02031211

Пресни или охладени необезкостени бутове от домашни свине и
разфасовки от тях

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02031219

Пресни или охладени необезкостени плешки от домашни свине
и разфасовки от тях

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02031911

Пресни или охладени предни части от домашни свине и
разфасовки от тях

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02031913

Пресни или охладени котлети от домашни свине и разфасовки от
тях

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02031915

Пресни или охладени гърди (шарено месо) от домашни свине и
разфасовки от тях

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02031955

Пресни или охладени обезкостени меса от домашни свине (с
изключение на гърди и разфасовки от тях)

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02031959

Пресни или охладени обезкостени меса от домашни свине (с
изключение на цели и половин трупове, бутове, плешки и
разфасовки от тях, предни части, котлети, гърди и разфасовки от
тях)

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 1

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

02032110

Замразени цели и половин трупове от домашни свине

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02032211

Замразени обезкостени бутове от домашни свине и разфасовки
от тях

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02032219

Замразени обезкостени плешки от домашни свине и разфасовки
от тях

20 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02032911

Замразени предни части от домашни свине и разфасовки от тях

10 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02032913

Замразени котлети от домашни свине и разфасовки от тях,
необезкостени

10 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02032915

Замразени гърди (шарено месо) от домашни свине и разфасовки
от тях

10 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02032955

Замразени обезкостени меса от домашни свине (с изключение на
гърди и разфасовки от тях)

10 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02032959

Замразени обезкостени меса от домашни свине, необезкостени (с
изключение на цели и половин трупове, бутове, плешки и
разфасовки от тях, предни части, котлети, гърди и разфасовки от
тях)

10 %+200 EUR/t

ТК 1 (4 000 t)

02063000

Пресни или охладени карантии, годни за консумация, от
животни от рода на свинете

15

10-S

02064100

Замразен черен дроб, годен за консумация, от животни от рода
на свинете

15

10-S

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 2

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

15

10-S

02064920

Замразени карантии, годни за консумация, от домашни свине (с
изключение на черен дроб)

02071110

Пресни или охладени петли и кокошки, оскубани, без черва, с
глави и крака, наречени „пилета 83 %“

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071130

Пресни или охладени, оскубани, изкормени петли и кокошки,
без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и
воденички, наречени „пилета 70 %“

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071190

Пресни или охладени, оскубани, изкормени петли и кокошки,
без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и
воденички, наречени „пилета 65 %“ и пресни или охладени
неразфасовани петли и кокошки под други форми (с изключение
на „пилета 83 %“ и „пилета 70 %“)

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071210

Замразени петли и кокошки, оскубани, изкормени, без глави и
без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени
„пилета 70 %“

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 3

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

02071290

Замразени петли и кокошки, оскубани, изкормени, без глави и
без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени
„пилета 65 %“ и неразфасовани петли и кокошки под други
форми (с изключение на „пилета 70 %“)

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071310

Пресни или охладени обезкостени разфасовки от петли и
кокошки

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071320

Пресни или охладени половинки или четвъртинки от петли и
кокошки

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071330

Пресни или охладени цели крилца, дори без връхчетата, от петли
и кокошки

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071350

Пресни или охладени гърди от петли и кокошки и разфасовки от
тях, необезкостени

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071360

Пресни или охладени бутчета от петли и кокошки и разфасовки
от тях, необезкостени

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071399

Пресни или охладени карантии, годни за консумация, от петли и
кокошки (с изключение на черен дроб)

20 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 4

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

02071410

Замразени обезкостени разфасовки от петли и кокошки

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071420

Замразени половинки или четвъртинки от петли и кокошки

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071430

Замразени цели крилца, дори без връхчетата, от петли и кокошки

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071440

Замразени гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета
на крилца от петли и кокошки

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071450

Замразени гърди от петли и кокошки и разфасовки от тях,
необезкостени

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071460

Замразени бутчета от петли и кокошки и разфасовки от тях,
необезкостени

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071470

Замразени разфасовки от петли и кокошки, необезкостени (с
изключение на половинки или четвъртинки, цели крилца, дори
без връхчета, гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки,
връхчета на крилца, гърди, бутчета и разфасовки от тях)

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 5

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

02071491

Замразен черен дроб, годен за консумация, от петли и кокошки

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02071499

Замразени карантии, годни за консумация, от петли и кокошки (с
изключение на черен дроб)

15 %+100 EUR/t

ТК 2 (4 000 t)

02109941

Черен дроб, годен за консумация, от домашни свине, осолен, в
саламура, сушен или пушен

15

10-A

02109949

Карантии, годни за консумация, от домашни свине, осолени, в
саламура, сушени или пушени (с изключение на черен дроб)

15

10-A

04011010

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини <= 1 %, в
директни опаковки с нетно съдържание <= 2 l, неконцентрирани,
нито подсладени със захар или други подсладители

15

ТК 3 (1 000 t)

04011090

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини <= 1 %,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители (с изключение на тези в директни опаковки с
нетно съдържание <= 2 l)

15

ТК 3 (1 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 6

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04012011

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини <= 3 %, но
> 1 %, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 l,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители

15

ТК 3 (1 000 t)

04012019

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини <= 3 %, но
> 1 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители (с изключение на тези в директни опаковки с
нетно съдържание <= 2 l)

15

ТК 3 (1 000 t)

04012091

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 3 %, но
<= 6 %, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 l,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители

15

ТК 3 (1 000 t)

04012099

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 3 %, но
<= 6 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители (с изключение на тези в директни опаковки с
нетно съдържание <= 2 l)

15

ТК 3 (1 000 t)

04013011

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини <= 21 %, но
> 6 %, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 l,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители

15

ТК 3 (1 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 7

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04013019

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини <= 21 %, но
> 6 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители (с изключение на тези в директни опаковки с
нетно съдържание <= 2 l)

15

ТК 3 (1 000 t)

04013031

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, но
<= 45 %, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 l,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители

15

ТК 3 (1 000 t)

04013039

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, но
<= 45 %, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители (с изключение на тези в директни опаковки с
нетно съдържание <= 2 l)

15

ТК 3 (1 000 t)

04013091

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 45 %, в
директни опаковки с нетно съдържание <= 2 l, неконцентрирани,
нито подсладени със захар или други подсладители

15

ТК 3 (1 000 t)

04013099

Мляко и сметана с тегловно съдържание на мазнини > 45 %,
неконцентрирани, нито подсладени със захар или други
подсладители (с изключение на тези в директни опаковки с
нетно съдържание <= 2 l)

15

ТК 3 (1 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 8

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04021011

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини <= 1,5 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg

10

10-A

04021019

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини <= 1,5 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg

10

10-A

04021091

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини <= 1,5 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg

10

10-A

04021099

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини <= 1,5 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg

10

10-A

04022111

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини > 1,5 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg

10

10-A

04022117

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини <= 11 %, но > 1,5 %, неподсладени, в директни
опаковки със съдържание > 2,5 kg или представени по друг
начин

10

10-A

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 9

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04022119

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини > 11 %, но <= 27 %, неподсладени, в директни опаковки
със съдържание > 2,5 kg или представени по друг начин

10

10-A

04022191

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини > 27 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg

10

10-A

04022199

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини > 27 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg

10

10-A

04022915

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини <= 27 %, но > 1,5 %, подсладени, в директни опаковки
със съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези за кърмачета в
херметически затворени съдове със съдържание <= 500 g)

10

10-A

04022919

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини <= 27 %, но > 1,5 %, подсладени, в директни опаковки
със съдържание > 2,5 kg

10

10-A

04022991

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини > 27 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg

10

10-A

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 10

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04022999

Мляко и сметана в твърди форми, с тегловно съдържание на
мазнини > 27 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg

10

10-A

04029111

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини <= 8 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029119

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини <= 8 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029131

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 8 %, но <= 10 %, неподсладени, в директни опаковки
със съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029139

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 8 %, но <= 10 %, неподсладени, в директни опаковки
със съдържание > 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 11

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04029151

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 10 %, но <= 45 %, неподсладени, в директни опаковки
със съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029159

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 10 %, но <= 45 %, неподсладени, в директни опаковки
със съдържание > 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029191

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 45 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029199

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 45 %, неподсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029911

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини <= 9,5 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04029919

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини <= 9,5 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029931

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 9,5 %, но <= 45 %, подсладени, в директни опаковки
със съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029939

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 9,5 %, но <= 45 %, подсладени, в директни опаковки
със съдържание > 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029991

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 45 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание <= 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A

04029999

Мляко и сметана, концентрирани, с тегловно съдържание на
мазнини > 45 %, подсладени, в директни опаковки със
съдържание > 2,5 kg (с изключение на тези в твърди форми)

10

10-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04051011

Натурално масло с тегловно съдържание на мазнини >= 80 %, но
<= 85 %, в директни опаковки с нетно съдържание <= 1 kg (с
изключение на дехидратирано масло и масло „Ги“)

15 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04051019

Натурално масло с тегловно съдържание на мазнини >= 80 %, но
<= 85 % (с изключение на това в директни опаковки с нетно
съдържание <= 1 kg, дехидратирано масло и масло „Ги“)

15 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04051030

Възстановено масло с тегловно съдържание на мазнини >= 80 %,
но <= 85 % (с изключение на дехидратирано масло и масло „Ги“)

15 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04051050

Масло от суроватка с тегловно съдържание на мазнини >= 80 %,
но <= 85 % (с изключение на дехидратирано масло и масло „Ги“)

15 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04051090

Масло с тегловно съдържание на мазнини > 85 %, но <= 95 % (с
изключение на дехидратирано масло и масло „Ги“)

15 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04052010

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини
>= 39 %, но < 60 %

20 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 14

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04052030

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини
>= 60 %, но <= 75 %

20 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04052090

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини
> 75 %, но < 80 %

20 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04059010

Млечни мазнини с тегловно съдържание на мазнини >= 99,3 % и
с тегловно съдържание на вода <= 0,5 %

20 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04059090

Млечни мазнини, дехидратирано масло и масло „Ги“ (с
изключение на тези с тегловно съдържание на мазнини
>= 99,3 % и тегловно съдържание на вода <= 0,5 %, и натурално
масло, възстановено масло и масло от суроватка)

20 %+500 EUR/t

ТК 3 (1 000 t)

04061020

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и
сирене от суроватка с тегловно съдържание на мазнини <= 40 %

10

5-A

04061080

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и
сирене от суроватка с тегловно съдържание на мазнини > 40 %

10

5-A

04062090

Сирена, стъргани или на прах (с изключение на сирене Glarus с
билки, наречено „Schabziger“)

10

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04063010

Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните,
при производството на които са вложени сирена като Emmental,
Gruyère и Appenzell, и в случай на необходимост, като добавка
сирене Glarus с билки (наречено „Schabziger“), пригодени за
продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в сухото
вещество <= 56 %

10

3-A

04063031

Топени сирена, различни от стърганите или прахообразните, с
тегловно съдържание на мазнини <= 36 % и с тегловно
съдържание на мазнини в сухото вещество <= 48 % (с
изключение на смеси на топени сирена от Emmental, Gruyère и
Appenzell, дори с добавка сирене Glarus с билки, наречено
„Schabziger“, пригодени за продажба на дребно)

10

3-A

04063039

Топени сирена, различни от стърганите или прахообразните, с
тегловно съдържание на мазнини <= 36 % и с тегловно
съдържание на мазнини в сухото вещество > 48 % (с изключение
на смеси на топени сирена от Emmental, Gruyère и Appenzell,
дори с добавка сирене Glarus с билки, наречено „Schabziger“,
пригодени за продажба на дребно, с тегловно съдържание на
мазнини в сухото вещество <= 56 %)

10

3-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04063090

Топени сирена, различни от стърганите или прахообразните, с
тегловно съдържание на мазнини > 36 % (с изключение на смеси
на топени сирена от Emmental, Gruyère и Appenzell, дори с
добавка сирене Glarus с билки, наречено „Schabziger“, пригодени
за продажба на дребно, с тегловно съдържание на мазнини в
сухото вещество <= 56 %)

10

3-A

04069001

Сирена, предназначени за преработка (с изключение на пресни
сирена, включително сирене от суроватка, извара, топени
сирена, сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена
от Penicillium roqueforti, и стъргани или прахообразни сирена):

10

5-A

04069013

Сирене Emmental (с изключение на стъргани или прахообразни
сирена и сирена, предназначени за преработка)

10

5-A

04069021

Сирене Cheddar (с изключение на стъргани или прахообразни
сирена и сирена, предназначени за преработка)

10

5-A

04069023

Сирене Edam (с изключение на стъргани или прахообразни
сирена и сирена, предназначени за преработка)

10

5-A

04069025

Сирене Tilsit (с изключение на стъргани или прахообразни
сирена и сирена, предназначени за преработка)

10

5-A

04069027

Сирене Butterkäse (с изключение на стъргани или прахообразни
сирена и сирена, предназначени за преработка)

10

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04069029

Кашкавал (с изключение на стъргани или прахообразни сирена и
сирена, предназначени за преработка)

10

5-A

04069050

Сирене от овче или биволско мляко, в съдове със саламура или в
овчи или кози мехове (с изключение на сирене Feta)

10

5-A

04069069

Сирене с тегловно съдържание на мазнини <= 40 % и с тегловно
съдържание на вода в немасленото вещество <= 47 %,
неупоменато другаде

10

5-A

04069078

Сирене Gouda с тегловно съдържание на мазнини <= 40 % и с
тегловно съдържание на вода в немасленото вещество > 47 %, но
<= 72 % (с изключение на стъргани или прахообразни сирена и
сирена, предназначени за преработка)

10

5-A

04069086

Сирене с тегловно съдържание на мазнини <= 40 % и с тегловно
съдържание на вода в немасленото вещество > 47 %, но <= 72 %,
неупоменато другаде

10

5-A

04069087

Сирене с тегловно съдържание на мазнини <= 40 % и с тегловно
съдържание на вода в немасленото вещество > 52 %, но <= 62 %,
неупоменато другаде

10

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

04069088

Сирене с тегловно съдържание на мазнини <= 40 % и с тегловно
съдържание на вода в немасленото вещество > 62 %, но <= 72 %,
неупоменато другаде

10

5-A

04069093

Сирене с тегловно съдържание на мазнини <= 40 % и с тегловно
съдържание на вода в немасленото вещество > 72 %,
неупоменато другаде

10

5-A

04069099

Сирене с тегловно съдържание на мазнини > 40 %, неупоменато
другаде

10

5-A

07020000

Домати, пресни или охладени

от 1 януари до 15 март — 10; от 1 април до 31 октомври — 20;
от 16 ноември до 31 декември — 10

5-A

07031019

Лук, пресен или охладен (с изключение на лук за посев)

15

5-A

07041000

Пресни или охладени карфиол и броколи

15

5-A

07049010

Бяло главесто зеле и червено главесто зеле, пресни или охладени

15

5-A

07061000

Пресни или охладени моркови и репи

15

5-A

07069010

Прясна или охладена целина с едри глави

15

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

15

5-A

от 1 януари до 15 март — 10; от 1 април до 31 октомври — 15;
от 16 ноември до 31 декември — 10

5-A

07069090

Салатно цвекло, козя брада, репички и подобни кореноплодни,
годни за консумация, пресни или охладени (с изключение на
моркови, репи, целина с едри глави и хрян)

07070005

Краставици, пресни или охладени

07081000

Пресен или охладен грах (Pisum sativum), със или без
шушулките

15

5-A

07082000

Пресен или охладен фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), със или
без шушулките

15

5-A

07089000

Пресни или охладени бобови зеленчуци, със или без шушулките
(с изключение на грах (Pisum sativum) и фасул (Vigna spp.,
Phaseolus spp.)

15

5-A

07093000

Пресни или охладени патладжани

15

5-A

07095100

Пресни или охладени гъби от рода Agaricus

15

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

07096010

Пресни или охладени сладки пиперки

15

5-A

07099070

Пресни или охладени тиквички

15

5-A

08061010

Прясно трапезно грозде

от 1 януари до 14 юли — 10; от 15 юли до 20 ноември — 15;
от 21 ноември до 31 декември — 10

10-S

08081080

Пресни ябълки (с изключение на ябълки, предназначени за
промишлени цели, в насипно състояние, в периода от
16 септември до 15 декември)

от 1 януари до 30 юни — 10; от 1 юли до 31 юли — 20;
от 1 август до 31 декември — 10

10-S

08092005

Пресни вишни (Prunus cerasus)

от 1 януари до 20 май — 10; от 21 май до 10 август — 20;
от 11 август до 31 декември — 10

5-A

08092095

Пресни череши (с изключение на вишни (Prunus cerasus)

от 1 януари до 20 май — 10; от 21 май до 10 август — 20;
от 11 август до 31 декември — 10

10-A

08093010

Пресни брюнони и нектарини

от 1 януари до 10 юни — 10; от 11 юни до 30 септември — 20;
от 1 октомври до 31 декември — 10

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

08093090

Пресни праскови (с изключение на брюнони и нектарини)

от 1 януари до 10 юни — 10; от 11 юни до 30 септември — 20;
от 1 октомври до 31 декември — 10

10-S

08094005

Пресни сливи

от 1 януари до 10 юни — 10; от 11 юни до 30 септември — 20;
от 1 октомври до 31 декември — 10

10-S

08101000

Пресни ягоди

от 1 януари до 30 април — 10; от 1 май до 31 юли — 20;
от 1 август до 31 декември — 10

5-A

08109050

Прясно черно френско грозде

10

5-A

08109060

Прясно червено френско грозде

10

5-A

08109070

Бяло френско грозде и цариградско грозде, пресни

10

5-A

08111090

Ягоди, неварени или варени във вода или на пара, неподсладени,
замразени

15

5-A

08112031

Малини, неварени или варени във вода или на пара, замразени,
неподсладени

15

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

08112039

Черно френско грозде, неварено или варено във вода или на
пара, замразено, неподсладено

15

5-A

08112051

Червено френско грозде, неварено или варено във вода или на
пара, замразено, неподсладено

15

5-A

08112059

Къпини и черници, неварени или варени във вода или на пара,
замразени, неподсладени

15

5-A

08112090

Кръстоска на малини и къпини, бяло френско грозде и
цариградско грозде, неварени или варени във вода или на пара,
замразени, неподсладени

15

5-A

08119075

Вишни (Prunus cerasus), дори варени във вода или на пара,
замразени, без прибавка на захар или други подсладители

15

5-A

16010010

Колбаси и подобни продукти от черен дроб и приготвени храни
на база на тези продукти

15

ТК 4 (1 700 t)
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16010091

Необработени топлинно колбаси от месо, карантии или кръв (с
изключение на черен дроб)

15

ТК 4 (1 700 t)

16010099

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв и
приготвени храни на база на тези продукти (с изключение на
колбаси от черен дроб и необработени топлинно колбаси)

15

ТК 4 (1 700 t)

16023111

Приготвени храни, съдържащи изключително месо от пуйки без
топлинна обработка (с изключение на колбаси и подобни
продукти)

20

10-A

16023119

Месо или карантии от домашни пуйки, приготвени или
консервирани, с тегловно съдържание на месо или карантии от
домашни пуйки >= 57 % (с изключение на съдържащите
изключително необработени топлинно месо от пуйки, колбаси и
подобни продукти, фино хомогенизирани приготвени храни,
пригодени за продажба на дребно като детски или диетични
храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от
черен дроб и екстракти от месо)

20

10-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16023130

Месо или карантии от домашни пуйки, приготвени или
консервирани, с тегловно съдържание на месо или карантии от
домашни пуйки >= 25 %, но < 57 % (с изключение на колбаси и
подобни продукти, фино хомогенизирани приготвени храни,
пригодени за продажба на дребно като детски или диетични
храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от
черен дроб и екстракти от месо)

20

10-A

16023190

Месо или карантии от домашни пуйки, приготвени или
консервирани (с изключение на тези със съдържание на месо
или карантии от домашни пуйки >= 25 %, колбаси и подобни
продукти, фино хомогенизирани приготвени храни, пригодени
за продажба на дребно като детски или диетични храни, в съдове
с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от черен дроб и
екстракти и сокове от месо)

20

10-A

16023211

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от петли и
кокошки, без топлинна обработка, със съдържание на месо или
карантии от домашни птици >= 57 % (с изключение на колбаси и
подобни продукти и приготвени храни от черен дроб)

20

ТК 4 (1 700 t)
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Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16023219

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от петли и
кокошки, с топлинна обработка, със съдържание на месо или
карантии от домашни птици >= 57 % (с изключение на колбаси и
подобни продукти, фино хомогенизирани приготвени храни,
пригодени за продажба на дребно като детски или диетични
храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от
черен дроб и екстракти от месо)

20

ТК 4 (1 700 t)

16023230

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от петли и
кокошки със съдържание на месо или карантии от домашни
птици >= 25 %, но < 57 % (с изключение на пуйки и токачки,
колбаси и подобни продукти, фино хомогенизирани приготвени
храни, пригодени за продажба на дребно като детски или
диетични храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени
храни от черен дроб и екстракти от месо)

20

ТК 4 (1 700 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 26

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16023290

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от петли и
кокошки (с изключение на тези със съдържание >= 25 % на месо
или карантии от домашни птици, месо или карантии от пуйки
или токачки, колбаси и подобни продукти, фино
хомогенизирани приготвени храни, пригодени за продажба на
дребно като детски или диетични храни, в съдове с нетно тегло
<= 250 g, приготвени храни от черен дроб и екстракти и сокове
от месо)

20

ТК 4 (1 700 t)

16023921

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от домашни
патици, гъски и токачки, без топлинна обработка, със
съдържание на месо или карантии от домашни птици >= 57 % (с
изключение на колбаси и подобни продукти и приготвени храни
от черен дроб)

20

10-A

16023929

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от домашни
патици, гъски и токачки, с топлинна обработка, със съдържание
на месо или карантии от домашни птици >= 57 % (с изключение
на колбаси и подобни продукти, фино хомогенизирани
приготвени храни, пригодени за продажба на дребно като детски
или диетични храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени
храни от черен дроб и екстракти от месо)

20

10-A
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Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16023940

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от домашни
патици, гъски и токачки, със съдържание на месо или карантии
от домашни птици >= 25 %, но < 57 % (с изключение на колбаси
и подобни продукти, фино хомогенизирани приготвени храни,
пригодени за продажба на дребно като детски или диетични
храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от
черен дроб и екстракти от месо)

20

10-A

16023980

Приготвени храни и консерви от месо или карантии от домашни
патици, гъски и токачки (с изключение на тези със съдържание
на месо или карантии от домашни птици >= 25 %, както и
колбаси и подобни продукти, хомогенизирани приготвени
храни, пригодени за продажба на дребно като детски или
диетични храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени
храни от черен дроб и екстракти и сокове от месо)

20

10-A

16024110

Приготвени храни и консерви от бутове от домашни свине и
разфасовки от тях

20

ТК 4 (1 700 t)

16024210

Приготвени храни и консерви от плешки от домашни свине и
разфасовки от тях

20

ТК 4 (1 700 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 28

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16024911

Приготвени храни или консерви от котлети от домашни свине и
разфасовки от тях, включително смеси от котлети или бутове (с
изключение на врата)

15

ТК 4 (1 700 t)

16024913

Приготвени храни или консерви от врат от домашни свине и
разфасовки от него, включително смеси от врат и плешки

15

ТК 4 (1 700 t)

16024915

Приготвени храни или консерви от смеси от бутове, плешки,
котлети и врат от домашни свине и разфасовки от тях (с
изключение на смеси само от котлети и бутове или само от врат
и плешки)

15

ТК 4 (1 700 t)

16024919

Приготвени храни или консерви от месо или карантии,
включително смеси, от домашни свине, с тегловно съдържание
>= 80 % на месо или карантии от всякакъв вид, включително
свинска мас и мазнини от всякакъв вид (с изключение на бутове,
плешки, котлети, врат и разфасовки от тях, колбаси и подобни
продукти, фино хомогенизирани приготвени храни, пригодени
за продажба на дребно като детски или диетични храни, в съдове
с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от черен дроб и
екстракти от месо)

15

ТК 4 (1 700 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 29
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16024930

Приготвени храни или консерви от месо, карантии и смеси от
домашни свине със съдържание на месо и карантии от всякакъв
вид и мазнини от всякакъв вид >= 40 %, но < 80 % (с изключение
на колбаси и подобни продукти, фино хомогенизирани
приготвени храни, пригодени за продажба на дребно като детски
или диетични храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени
храни от черен дроб и екстракти от месо)

15

ТК 4 (1 700 t)

16024950

Приготвени храни или консерви от месо, карантии и смеси от
домашни свине със съдържание на месо и карантии от всякакъв
вид и мазнини от всякакъв вид < 40 % (с изключение на колбаси
и подобни продукти, хомогенизирани приготвени храни,
пригодени за продажба на дребно като детски или диетични
храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от
черен дроб и екстракти и сокове от месо)

15

ТК 4 (1 700 t)

16025010

Приготвени храни или консерви от месо или карантии от
животни от рода на едрия рогат добитък, необработени
топлинно, включително смеси от топлинно обработени месо или
карантии и топлинно необработени месо или карантии (с
изключение на колбаси и подобни продукти, и приготвени храни
от черен дроб)

15

10-S

16025031

„Corned beef“, в херметически затворени опаковки

15

10-A
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Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16025039

Приготвени храни или консерви от месо или карантии от
животни от рода на едрия рогат добитък (с изключение на
„corned beef“), в херметически затворени опаковки (с
изключение на необработените топлинно; смеси от топлинно
обработени месо или карантии и топлинно необработени месо
или карантии)

15

10-S

16025080

Приготвени храни или консерви от месо или карантии от
животни от рода на едрия рогат добитък (с изключение на
„corned beef“), не в херметически затворени опаковки (с
изключение на необработените топлинно; смеси от топлинно
обработени месо или карантии и топлинно необработени месо
или карантии)

15

10-S

16029051

Приготвени храни и консерви от месо или карантии, съдържащи
месо или карантии от домашни свине (с изключение на тези от
домашни птици, животни от рода на едрия рогат добитък,
северен елен, дивеч или зайци, колбаси и подобни продукти,
фино хомогенизирани приготвени храни, пригодени за продажба
на дребно като детски или диетични храни, в съдове с нетно
тегло <= 250 g, приготвени храни от черен дроб и екстракти от
месо)

15

ТК 4 (1 700 t)
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Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

16029061

Приготвени храни и консерви от месо или карантии,
необработени топлинно, съдържащи месо или карантии от
животни от рода на едрия рогат добитък, включително смеси от
топлинно обработено или топлинно необработено месо и
топлинно обработени или топлинно необработени карантии (с
изключение на тези от домашни птици, домашни свине, северен
елен, дивеч или зайци, колбаси и подобни продукти, фино
хомогенизирани приготвени храни, пригодени за продажба на
дребно като детски или диетични храни, в съдове с нетно тегло
<= 250 g, и приготвени храни от черен дроб)

15

10-A

16029069

Приготвени храни и консерви от месо или карантии, с топлинна
обработка, съдържащи месо или карантии от животни от рода на
едрия рогат добитък (с изключение на тези от домашни птици,
домашни свине, северен елен, дивеч или зайци, колбаси и
подобни продукти, фино хомогенизирани приготвени храни,
пригодени за продажба на дребно като детски или диетични
храни, в съдове с нетно тегло <= 250 g, приготвени храни от
черен дроб и екстракти и сокове от месо)

15

10-A

17011110

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране
(с изключение на тази с ароматизиращи или оцветяващи
добавки)

75

ТК 5 (5 400 t)

17011190

Сурова захар от захарна тръстика (с изключение на тази,
предназначена за рафиниране и с ароматизиращи или
оцветяващи добавки)

75

ТК 5 (5 400 t)
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

17011210

Сурова захар от захарно цвекло, предназначена за рафиниране (с
изключение на тази с ароматизиращи или оцветяващи добавки)

75

ТК 5 (5 400 t)

17011290

Сурова захар от захарно цвекло (с изключение на
предназначената за рафиниране и тази с ароматизиращи или
оцветяващи добавки)

75

ТК 5 (5 400 t)

17019100

Рафинирана захар от захарна тръстика или от цвекло, с
ароматизиращи или оцветяващи добавки, в твърдо състояние

75

ТК 5 (5 400 t)

17019910

Бяла захар, съдържаща в сухо състояние >= 99,5 % захароза (с
изключение на тази с ароматизиращи или оцветяващи добавки)

75

ТК 5 (5 400 t)

17019990

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста
захароза, в твърдо състояние (с изключение на захар от захарна
тръстика и от цвекло, с ароматизиращи или оцветяващи добавки,
сурова захар и бяла захар)

75

ТК 5 (5 400 t)

17023010

Изоглюкоза в твърдо състояние, несъдържаща фруктоза или
съдържаща тегловно в сухо състояние < 20 % фруктоза

75

ТК 6 (640 t)
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Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

17023051

Глюкоза „декстроза“ под формата на бял кристален прах, дори
агломерирана, несъдържаща фруктоза или съдържаща тегловно
в сухо състояние < 20 % глюкоза, и съдържаща тегловно в сухо
състояние >= 99 % глюкоза (с изключение на изоглюкоза)

75

ТК 6 (640 t)

17023059

Глюкоза в твърдо състояние и сироп от глюкоза, без
ароматизиращи или оцветяващи добавки и несъдържащи
фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние < 20 %
фруктоза, и съдържащи тегловно в сухо състояние >= 99 %
глюкоза (с изключение на изоглюкоза и глюкоза „декстроза“ под
формата на бял кристален прах, дори агломерирана)

75

ТК 6 (640 t)

17023091

Глюкоза „декстроза“ под формата на бял кристален прах, дори
агломерирана, несъдържаща фруктоза или съдържаща тегловно
в сухо състояние < 20 % фруктоза, и съдържаща тегловно в сухо
състояние < 99 % глюкоза (с изключение на изоглюкоза)

75

ТК 6 (640 t)
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

17023099

Глюкоза в твърдо състояние и сироп от глюкоза, без
ароматизиращи или оцветяващи добавки и несъдържащи
фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние < 20 %
фруктоза, и съдържащи >= 99 % глюкоза (с изключение на
изоглюкоза и глюкоза „декстроза“ под формата на бял кристален
прах, дори агломерирана)

75

ТК 6 (640 t)

17024010

Изоглюкоза в твърдо състояние, съдържаща тегловно в сухо
състояние >= 20 % и < 50 % фруктоза (с изключение на инвертна
захар)

75

ТК 6 (640 t)

17024090

Глюкоза в твърдо състояние и сироп от глюкоза, без
ароматизиращи или оцветяващи добавки и съдържащи тегловно
в сухо състояние >= 20 % и < 50 % фруктоза (с изключение на
изоглюкоза и инвертна захар)

75

ТК 6 (640 t)

17025000

Химически чиста фруктоза в твърдо състояние

75

ТК 6 (640 t)

17026010

Изоглюкоза в твърдо състояние, съдържаща тегловно в сухо
състояние > 50 % фруктоза (с изключение на химически чиста
фруктоза и инвертна захар)

75

ТК 6 (640 t)
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

17026095

Фруктоза в твърдо състояние и сироп от фруктоза, без
ароматизиращи или оцветяващи добавки и съдържащи тегловно
в сухо състояние > 50 % фруктоза (с изключение на изоглюкоза,
химически чиста фруктоза и инвертна захар)

75

ТК 6 (640 t)

17029010

Химически чиста малтоза в твърдо състояние

75

ТК 6 (640 t)

17029030

Изоглюкоза в твърдо състояние, съдържаща тегловно в сухо
състояние 50 % фруктоза, получена от полимери на глюкозата

75

ТК 6 (640 t)

17029060

Заместители на мед, дори смесени с естествен мед

75

ТК 6 (640 t)

17029071

Карамелизирани захари и меласи, съдържащи тегловно в сухо
състояние >= 50 % захароза

75

ТК 6 (640 t)

17029075

Карамелизирани захари и меласи, съдържащи тегловно в сухо
състояние < 50 % захароза, на прах, дори агломерирани

75

ТК 6 (640 t)

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 36

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

17029079

Карамелизирани захари и меласи, съдържащи тегловно в сухо
състояние < 50 % захароза (с изключение на захари и меласи на
прах, дори агломерирани)

75

ТК 6 (640 t)

17029099

Захари в твърдо състояние, включително инвертна захар, и захар
и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 %
фруктоза, без ароматизиращи или оцветяващи добавки (с
изключение на захар от захарна тръстика или от цвекло,
химически чиста захароза и малтоза, лактоза, захар от клен,
глюкоза, фруктоза, малтодекстрин или сиропи от тях,
изоглюкоза, сироп от инулин, заместители на мед и карамел)

75

ТК 6 (640 t)

19021100

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени
по друг начин, съдържащи яйца

10

3-A

19021990

Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени
по друг начин, съдържащи брашно или грис от мека пшеница, но
несъдържащи яйца

10

5-A

19041010

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене
житни растения на базата на царевица

15

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

19041090

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене
житни растения (с изключение на тези на базата на царевица или
ориз)

15

3-A

19042010

Храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от житни
растения

15

3-A

19042091

Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения
или от смеси от непечени люспи от житни растения с печени
такива или набъбнали зърна, на базата на царевица (с
изключение на храни от вида Müsli на базата на непечени люспи
от житни растения)

15

3-A

19042099

Продукти, приготвени от непечени люспи от житни растения
или от смеси от непечени с печени люспи от житни растения или
набъбнали зърна (с изключение на тези на базата на царевица
или ориз и храни от вида Müsli на базата на непечени люспи от
житни растения)

15

3-A

19051000

Хрупкав хляб (кнекброт)

15

5-A

19053199

Сладки бисквити, дори с прибавка на какао, съдържащи < 8 %
млечни мазнини (с изключение на покритите с шоколад или със
съдържащи какао продукти и двойните бисквити с пълнеж)

15

5-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

19053211

Гофрети и вафли, дори с прибавка на какао, покрити със
шоколад или със съдържащи какао продукти, в директни
опаковки със съдържание <= 85 g (с изключение на тези с
тегловно съдържание на вода > 10 %)

15

3-A

19053299

Гофрети и вафли, дори с прибавка на какао, дори пълнени (с
изключение на покритите с шоколад или със съдържащи какао
продукти, осолените и тези със съдържание на вода > 10 %)

15

5-A

19054010

Сухари

15

5-A

19059030

Хляб без прибавка на мед, яйца, сирене или плодове, дори с
тегловно съдържание на захар или на мазнини в сухото вещество
<=5%

10

5-A

19059045

Бисквити (с изключение на сладки бисквити)

10

5-A

19059055

Екструдирани или експандирани продукти, солени или
ароматизирани (с изключение на хрупкав хляб, сухар, препечен
хляб и подобни препечени продукти и гофрети и вафли)

10

5-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

19059060

Плодови тарталети, хлебни изделия, съдържащи касис, панетоне,
целувки, коледен щолен, кроасани и други хлебарски,
сладкарски или бисквитни продукти с прибавка на подсладители
(с изключение на хрупкав хляб, меденки и подобни, сладки
бисквити, гофрети и вафли, и сухари)

10

5-A

19059090

Пици, киш и други неподсладени хлебарски, сладкарски или
бисквитни продукти (с изключение на хрупкав хляб, меденки и
подобни, сладки бисквити, гофрети и вафли, сухари и подобни
препечени продукти, хляб, нафора, празни капсули от тесто за
медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от
брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти)

10

3-A

20019070

Сладки пиперки, приготвени или консервирани с оцет или с
оцетна киселина

20

3-A

20021010

Белени домати, цели или нарязани на парчета, приготвени или
консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна
киселина

20

5-A

20021090

Небелени домати, цели или нарязани на парчета, приготвени или
консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна
киселина

20

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

20029011

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, с тегловно съдържание на сухо
вещество < 12 %, в директни опаковки с нетно съдържание
> 1 kg (с изключение на целите или нарязаните на парчета)

20

5-A

20029019

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, с тегловно съдържание на сухо
вещество < 12 %, в директни опаковки с нетно съдържание
<= 1 kg (с изключение на целите или нарязаните на парчета)

20

5-A

20029031

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, с тегловно съдържание на сухо
вещество >= 12 %, но <= 30 %, в директни опаковки с нетно
съдържание > 1 kg (с изключение на целите или нарязаните на
парчета)

20

3-A

20029039

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, с тегловно съдържание на сухо
вещество >= 12 %, но < 30 %, в директни опаковки с нетно
съдържание <= 1 kg (с изключение на целите или нарязаните на
парчета)

20

3-A

20029091

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, с тегловно съдържание на сухо
вещество > 30 %, в директни опаковки с нетно съдържание
> 1 kg (с изключение на целите или нарязаните на парчета)

20

3-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

20029099

Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, с тегловно съдържание на сухо
вещество > 30 %, в директни опаковки с нетно съдържание
<= 1 kg (с изключение на целите или нарязаните на парчета)

20

3-A

20049050

Грах (Pisum sativum) и зелен фасул (Phaseolus spp.), приготвени
или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна
киселина, замразени

10

3-A

20054000

Грах (Pisum sativum), приготвен или консервиран по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина (с изключение на
замразения)

25

5-A

20055100

Фасул на зърна (Vigna spp., Phaseolus spp.), приготвен или
консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна
киселина (с изключение на замразения)

15

5-A

20058000

Сладка царевица (Zea mays var. Saccharata), приготвена или
консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна
киселина (с изключение на замразената)

10

3-A

20059950

Смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин,
различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени

15

3-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

20059990

Зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от
този с оцет или оцетна киселина, незамразени (с изключение на
консервираните със захар, хомогенизирани зеленчуци от
подпозиция 2005.10 и домати, гъби, трюфели, картофи, кисело
зеле, грах (Pisum sativum), фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.),
аспержи, маслини, сладка царевица (Zea mays var. saccharata),
бамбукови филизи (бамбукови връхчета), плодове от рода
Capsicum с лют вкус, каперси, артишок, моркови и смеси от
зеленчуци)

15

3-A

20079910

Пюрета и каши от сливи, приготвени чрез варене, с тегловно
съдържание на захар > 30 %, в опаковки със съдържание
> 100 kg, предназначени за промишлена преработка

10

5-A

20079931

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета или каши от череши,
приготвени чрез варене, с тегловно съдържание на захар > 30 %
(с изключение на хомогенизираните продукти от подпозиция
2007.10)

10

5-A

20079933

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета или каши от ягоди,
приготвени чрез варене, със съдържание на захар > 30 % (с
изключение на хомогенизираните продукти от подпозиция
2007.10)

10

5-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

20079935

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета или каши от малини,
приготвени чрез варене, с тегловно съдържание на захар > 30 %
(с изключение на хомогенизираните продукти от подпозиция
2007.10)

10

5-A

20095010

Доматен сок с тегловно съдържание на сух екстракт < 7 %, с
прибавка на захар, неферментирал (с изключение на този с
прибавка на алкохол)

15

5-A

20095090

Доматен сок с тегловно съдържание на сух екстракт < 7 %,
неферментирал (с изключение на този с прибавка на захар или
алкохол)

15

5-A

20096911

Сок от грозде, включително мъст, неферментирали, със стойност
Брикс > 67 при 20°C, на цена <= 22 EUR за 100 kg, със или без
прибавка на захар или други подсладители (с изключение на
тези с прибавка на алкохол)

15

5-A

20096919

Сок от грозде, включително мъст, неферментирали, със стойност
Брикс > 67 при 20°C, на цена > 22 EUR за 100 kg, със или без
прибавка на захар или други подсладители (с изключение на
тези с прибавка на алкохол)

15

5-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

20096951

Концентриран сок от грозде, включително мъст,
неферментирали, със стойност Брикс > 30, но <= 67 при 20°C, на
цена > 18 EUR за 100 kg, със или без прибавка на захар или
други подсладители (с изключение на тези с прибавка на
алкохол)

15

5-A

20096959

Сок от грозде, включително мъст, неферментирали, със стойност
Брикс > 30, но <= 67 при 20°C, на цена > 18 EUR за 100 kg, със
или без прибавка на захар или други подсладители (с
изключение на концентрираните или на тези с прибавка на
алкохол)

15

5-A

20096971

Концентриран сок от грозде, включително мъст,
неферментирали, със стойност Брикс > 30, но <= 67 при 20°C, на
цена <= 18 EUR за 100 kg, с прибавка на захар > 30 % (с
изключение на тези с прибавка на алкохол)

15

5-A

20096979

Сок от грозде, включително мъст, неферментирали, със стойност
Брикс > 30, но <= 67 при 20°C, на цена <= 18 EUR за 100 kg, с
прибавка на захар > 30 % (с изключение на концентрираните и
на тези с прибавка на алкохол)

15

5-A
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Категория

20096990

Сок от грозде, включително мъст, неферментирали, със стойност
Брикс > 30, но <= 67 при 20°C, на цена <= 18 EUR за 100 kg, със
или без прибавка на захар или други подсладители (с
изключение на тези с прибавка на захар > 30 % или на тези с
прибавка на алкохол)

15

5-A

20097110

Сок от ябълки, неферментирал, със стойност Брикс <= 20 при
20°C, на цена > 18 EUR за 100 kg, с прибавка на захар (с
изключение на този с прибавка на алкохол)

15

5-A

20097191

Сок от ябълки, неферментирал, със стойност Брикс <= 20 при
20°C, на цена <= 18 EUR за 100 kg и с прибавка на захар (с
изключение на този с прибавка на алкохол)

15

5-A

20097919

Сок от ябълки, неферментирал, със стойност Брикс > 67 при
20°C, на цена > 22 EUR за 100 kg, със или без прибавка на захар
или други подсладители (с изключение на този с прибавка на
алкохол)

15

5-A

20097993

Сок от ябълки, неферментирал, със стойност Брикс > 20, но
<= 67 при 20°C, на цена <= 18 EUR за 100 kg, с прибавка на
захар <= 30 % (с изключение на този с прибавка на алкохол)

15

5-A
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Категория

20098096

Сок от череши, неферментирал, със стойност Брикс <= 67 при
20°С (с изключение на този с прибавка на захар или с прибавка
на алкохол)

10

5-A

20098099

Сок от плодове или зеленчуци, неферментирал, със стойност
Брикс <= 67 при 20°С (с изключение на този с прибавка на захар
или с прибавка на алкохол, смеси и сок от цитрусови плодове,
гуайяви, манго, мангустани, папаи, тамарини, ябълки от
бразилско дърво (кашу), личи, плодове от хлебно дърво,
саподила, пасион фрут, карамбол, питайя, ананаси, домати,
грозде, включително мъст, ябълки, круши, череши и от плодове
от вида Vaccinium macrocarpon)

10

5-A

20099051

Смеси от сокове от плодове, включително гроздова мъст, и
сокове от зеленчуци, неферментирали, със стойност Брикс <= 67
при 20°C, на цена > 30 EUR за 100 kg, с прибавка на захар (с
изключение на тези с прибавка на алкохол и смеси от сок от
ябълки и круши или цитрусови плодове и ананас)

15

3-A

20099059

Смеси от сокове от плодове, включително гроздова мъст, и
сокове от зеленчуци, неферментирали, със стойност Брикс <= 67
при 20°C, на цена > 30 EUR за 100 kg (с изключение на тези с
прибавка на захар или с прибавка на алкохол и смеси от сок от
ябълки и круши или цитрусови плодове и ананас)

15

5-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

22041019

Пенливи вина от прясно грозде, с действително алкохолно
съдържание >= 8,5 % vol (с изключение на шампанско)

0,5 EUR/l

5-A

22041091

Asti spumante с действително алкохолно съдържание < 8,5 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22041099

Пенливи вина от прясно грозде и с действително алкохолно
съдържание < 8,5 % vol (с изключение на Asti spumante)

0,5 EUR/l

5-A

22042110

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол, в
бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на
кошничка, с вместимост <= 2 l; вина в други съдове, със
свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид,
>= 1 bar, но < 3 bar при температура 20 °C, в съдове с
вместимост <= 2 l (с изключение на пенливи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042111

Качествени бели вина, произведени в Alsace, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание по
обем <= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи
вина)

0,5 EUR/l

5-A
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

22042112

Качествени бели вина, произведени в Bordeaux, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042113

Качествени бели вина, произведени в Bordeaux, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042117

Качествени бели вина, произведени във Val de Loire, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042118

Качествени бели вина, произведени в Mosel-Saar-Ruwer, в
съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание <= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и
искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042119

Качествени бели вина, произведени в Pfalz, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

22042122

Качествени бели вина, произведени в Rheinhessen, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042123

Качествени бели вина, произведени в Tokaj (напр. Aszu,
Szamorodni, Máslás, Fordítás) в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (с изключение
на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042124

Качествени бели вина, произведени в Lazio (Latium), в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042126

Качествени бели вина, произведени в Toscana (Tuscany), в
съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание <= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и
искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042127

Качествени бели вина, произведени в Trentino, Alto Adige и
Friuli, в съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание <= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и
искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042128

Качествени бели вина, произведени във Veneto, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042132

Качествени бели вина от категорията „vinho verde“, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042134

Качествени бели вина, произведени в Penedés, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042136

Качествени бели вина, произведени в Rioja, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042137

Качествени бели вина, произведени във Valencia, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (с изключение на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042138

Качествени бели вина, произведени в определени райони, в
съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание <= 13 % vol (различни от Alsace, Bordeaux,
Burgundy, Val de Loire, Mosel-Saar-Ruwer, Pfalz, Rheinhessen,
Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, vinho
verde, Penedés, Rioja, Valencia, пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042142

Качествени вина, произведени в Bordeaux, в съдове с вместимост
<= 2 l и с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина и обикновени бели
вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042143

Качествени вина, произведени в Burgundy, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A
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Категория

22042144

Качествени вина, произведени в Beaujolais, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042146

Качествени вина, произведени в Côtes-du-Rhône, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042147

Качествени вина, произведени в Languedoc-Roussillon, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042148

Качествени вина, произведени във Val de Loire, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042162

Качествени вина, произведени в Piemonte (Piedmont), в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042166

Качествени вина, произведени в Toscana (Tuscany), в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042167

Качествени вина, произведени в Trentino и Alto Adige, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042168

Качествени вина, произведени във Veneto, в съдове с вместимост
<= 2 l и с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина и обикновени бели
вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042169

Качествени вина, произведени в Dao, Bairrada и Douro, в съдове
с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042171

Качествени вина, произведени в Navarra, в съдове с вместимост
<= 2 l и с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина и обикновени бели
вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042174

Качествени вина, произведени в Penedés, в съдове с вместимост
<= 2 l и с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина и обикновени бели
вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042176

Качествени вина, произведени в Rioja, в съдове с вместимост
<= 2 l и с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина и обикновени бели
вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042177

Качествени вина, произведени във Valdepeñas, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042178

Качествени вина, произведени в определени райони, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от Bordeaux, Burgundy, Beaujolais,
Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte,
Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dao, Bairrada, Douro,
Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas, пенливи вина, искрящи вина
и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042179

Бели вина от прясно грозде, в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни от
пенливи вина, искрящи вина и качествени вина, произведени в
определени райони)

0,5 EUR/l

5-A

22042180

Вина от прясно грозде, включително вина и гроздова мъст, чиято
ферментация е била спряна или прекъсната чрез прибавка на
алкохол, в съдове с вместимост <= 2 l и с действително
алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни от пенливи вина,
искрящи вина, качествени вина, произведени в определени
райони, и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042181

Качествени бели вина, произведени в Tokaj (напр. Aszu,
Szamorodni, Máslás, Fordítás) в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 13 % vol до 15 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042182

Качествени бели вина, произведени в определени райони, в
съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 13 % vol до 15 % vol (различни от Tokaj, пенливи
вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A
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Категория

22042183

Качествени вина, произведени в определени райони, в съдове с
вместимост <= 2 l и с действително алкохолно съдържание
> 13 % vol до 15 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина
и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042184

Бели вина от прясно грозде, в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 13 % vol до 15 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина и качествени вина,
произведени в определени райони)

0,5 EUR/l

5-A

22042185

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина и
гроздова мъст, чиято ферментация е била спряна или прекъсната
чрез прибавка на алкохол, в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 13 % vol до 15 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина, качествени вина,
произведени в определени райони, и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042187

Marsala, в съдове с вместимост <= 2 l и с действително
алкохолно съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A
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22042188

Samos и Muscat de Lemnos, в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042189

Port, в съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042191

Madeira и Setubal muscatel, в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042192

Sherry, в съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042193

Tokay (Aszu и Szamorodni), в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042194

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина, в
съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 15 % vol до 18 % vol (различни от пенливи вина,
искрящи вина и Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Port, Madeira,
Setubal muscatel и Sherry)

0,5 EUR/l

5-A
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Категория

22042195

Port, в съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 18 % до 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042196

Madeira, Sherry и Setubal muscatel, в съдове с вместимост <= 2 l и
с действително алкохолно съдържание > 18 % до 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042197

Tokay (Aszu и Szamorodni), в съдове с вместимост <= 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 18 % до 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042198

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина, в
съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 18 % vol до 22 % vol (различни от Port, Madeira,
Sherry и Setubal muscatel)

0,5 EUR/l

5-A

22042199

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина, в
съдове с вместимост <= 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042910

Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол, в
бутилки, запушени с тапи тип „гъба“, прикрепени с помощта на
кошничка, с вместимост > 2 l; вина в други съдове, със
свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид,
>= 1 bar, но < 3 bar при температура 20 °C, в съдове с
вместимост > 2 l (с изключение на пенливи вина и искрящи
вина)

0,5 EUR/l

5-A

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 59

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

22042911

Качествени бели вина, произведени в Tokaj (напр. Aszu,
Szamorodni, Máslás, Fordítás) в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (с изключение
на пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042912

Качествени бели вина, произведени в Bordeaux, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042913

Качествени бели вина, произведени в Burgundy, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042917

Качествени бели вина, произведени във Val de Loire, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042918

Качествени бели вина, произведени в определени райони, в
съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание <= 13 % vol (различни от Tokaj, Bordeaux, Burgundy,
Val de Loire, пенливи вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042942

Качествени вина, произведени в Bordeaux, в съдове с вместимост
> 2 l и с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина и обикновени бели
вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042943

Качествени вина, произведени в Burgundy, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042944

Качествени вина, произведени в Beaujolais, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042946

Качествени вина, произведени в Côtes-du-Rhône, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042947

Качествени вина, произведени в Languedoc-Roussillon, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042948

Качествени вина, произведени във Val de Loire, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042958

Качествени вина, произведени в определени райони, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание
<= 13 % vol (различни от Bordeaux, Burgundy, Beaujolais,
Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, както и
пенливи вина, искрящи вина и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042962

Бели вина, произведени в Sicily, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни от
пенливи вина, искрящи вина и качествени вина, произведени в
определени райони)

0,5 EUR/l

5-A

22042964

Бели вина, произведени във Veneto, в съдове с вместимост > 2 l и
с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни от
пенливи вина, искрящи вина и качествени вина, произведени в
определени райони)

0,5 EUR/l

5-A
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22042965

Бели вина от прясно грозде, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни от
пенливи вина, искрящи вина, качествени вина, произведени в
определени райони, и вина, произведени в Sicily и Veneto)

0,5 EUR/l

5-A

22042971

Вина, произведени в Puglia (Apulia), в съдове с вместимост > 2 l
и с действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни
от пенливи вина, искрящи вина, качествени вина, произведени в
определени райони, и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042972

Вина, произведени в Sicily, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни от
пенливи вина, искрящи вина, качествени вина, произведени в
определени райони, и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042975

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина и
гроздова мъст, чиято ферментация е била спряна или прекъсната
чрез прибавка на алкохол, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание <= 13 % vol (различни от
пенливи вина, искрящи вина, вина, произведени в Puglia и Sicily,
качествени вина, произведени в определени райони, и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042977

Качествени бели вина, произведени в Tokaj (напр. Aszu,
Szamorodni, Máslás, Fordítás) в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 13 % vol до 15 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042978

Качествени бели вина, произведени в определени райони, в
съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 13 % vol до 15 % vol (различни от Tokaj, пенливи
вина и искрящи вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042982

Качествени вина, произведени в определени райони, в съдове с
вместимост > 2 l и с действително алкохолно съдържание > 13 %
vol до 15 % vol (различни от пенливи вина, искрящи вина и
обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A
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22042983

Бели вина от прясно грозде, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 13 % vol до 15 % vol
(различни от качествени вина, произведени в определени
райони)

0,5 EUR/l

5-A

22042984

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина и
гроздова мъст, чиято ферментация е била спряна или прекъсната
чрез прибавка на алкохол, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 13 % vol до 15 % vol
(различни от пенливи вина, искрящи вина, качествени вина,
произведени в определени райони, и обикновени бели вина)

0,5 EUR/l

5-A

22042987

Marsala, в съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042988

Samos и Muscat de Lemnos, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042989

Port, в съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A
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22042991

Madeira и Setubal muscatel, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042992

Sherry, в съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042993

Tokay (Aszu и Szamorodni), в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 15 % до 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042994

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина, в
съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 15 % vol до 18 % vol (различни от пенливи вина,
искрящи вина, качествени вина, произведени в определени
райони, и обикновени бели вина, Marsala, Samos, Muscat de
Lemnos, Port, Madeira, Setubal muscatel и Sherry)

0,5 EUR/l

5-A

22042995

Port, в съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 18 % до 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A
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22042996

Madeira, Sherry и Setubal muscatel, в съдове с вместимост > 2 l и с
действително алкохолно съдържание > 18 % до 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22042998

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина, в
съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 18 % vol до 22 % vol (различни от Port, Madeira,
Sherry и Setubal muscatel)

0,5 EUR/l

5-A

22042999

Вина от прясно грозде, включително обогатени с алкохол вина, в
съдове с вместимост > 2 l и с действително алкохолно
съдържание > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

22043010

Гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната по начин,
различен от този с прибавка на алкохол, с действително
алкохолно съдържание > 1 % vol (с изключение на гроздова
мъст, чиято ферментация е прекъсната с прибавка на алкохол)

0,5 EUR/l

5-A

22043092

Гроздова мъст, неферментирала, концентрирана по смисъла на
допълнителна забележка 7 към глава 22, с плътност
<= 1,33 g/cm³ при 20°C и с действително алкохолно съдържание
<= 1 % vol, но > 0,5 % vol (с изключение на гроздова мъст, чиято
ферментация е прекъсната с прибавка на алкохол)

0,5 EUR/l

5-A
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22043094

Гроздова мъст, неконцентрирана, с плътност <= 1,33 g/cm³ при
20°C и с действително алкохолно съдържание <= 1 % vol, но
> 0,5 % vol (с изключение на гроздова мъст, чиято ферментация
е прекъсната с прибавка на алкохол)

0,5 EUR/l

5-A

22043096

Гроздова мъст, неферментирала, концентрирана по смисъла на
допълнителна забележка 7 към глава 22, с плътност > 1,33 g/cm³
при 20°C и с действително алкохолно съдържание <= 1 % vol, но
> 0,5 % vol (с изключение на гроздова мъст, чиято ферментация
е прекъсната с прибавка на алкохол)

0,5 EUR/l

5-A

22043098

Гроздова мъст, неконцентрирана, с плътност > 1,33 g/cm³ при
20°C и с действително алкохолно съдържание <= 1 % vol, но
> 0,5 % vol (с изключение на гроздова мъст, чиято ферментация
е прекъсната с прибавка на алкохол)

0,5 EUR/l

5-A

22082040

Суров дестилат, в съдове с вместимост > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

22082062

Коняк, в съдове с вместимост > 2 l

0,5 EUR/l

5-A
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22082064

Арманяк, в съдове с вместимост > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

22082087

Бренди от Jerez в съдове с вместимост > 2 l

0,5 EUR/l

5-A

22082089

Дестилати от вино или от гроздови джибри, в съдове с
вместимост > 2 l (с изключение на суров дестилат, коняк,
арманяк, Grappa и бренди от Jerez)

0,5 EUR/l

5-A

25231000

Несмлян цимент, наречен „клинкер“

10

5

25232900

Портландцимент (с изключение на бял цимент, дори изкуствено
оцветен)

10

5

39172110

Твърди тръби и маркучи от полимери на етилена, безшевни и с
дължина > най-големия размер на напречното сечение, дори с
повърхностна обработка, но необработени по друг начин

6,5

5

39172190

Твърди тръби и маркучи от полимери на етилена (с изключение
на безшевни и само нарязани на определени дължини)

6,5

5
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39172210

Твърди тръби и маркучи от полимери на пропилена, безшевни и
с дължина > най-големия размер на напречното сечение, дори с
повърхностна обработка, но необработени по друг начин

6,5

5

39172290

Твърди тръби и маркучи от полимери на пропилена (с
изключение на безшевни и само нарязани на определени
дължини)

6,5

5

39172310

Твърди тръби и маркучи от полимери на винилхлорида,
безшевни и с дължина > най-големия размер на напречното
сечение, дори с повърхностна обработка, но необработени по
друг начин

6,5

5

39172390

Твърди тръби и маркучи от полимери на винилхлорида (с
изключение на безшевни и само нарязани на определени
дължини)

6,5

5

39173100

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, издържащи налягане
>= 27,6 MPa, от пластмаси

6,5

5
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39173210

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, от продукти на
кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез
прегрупиране, дори химически модифицирани, неподсилени и
несъчетани с други материали, безшевни и с дължина > найголемия размер на напречното сечение, дори с повърхностна
обработка, но необработени по друг начин

6,5

5

39173231

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи от полимери на етилена,
неподсилени и несъчетани с други материали, безшевни и с
дължина > най-големия размер на напречното сечение, дори с
повърхностна обработка, но необработени по друг начин

6,5

5

39173235

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи от полимери на винилхлорида,
неподсилени и несъчетани с други материали, безшевни и с
дължина > най-големия размер на напречното сечение, дори с
повърхностна обработка, но необработени по друг начин

6,5

5
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39173239

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи от продукти на
присъединителна полимеризация, неподсилени и несъчетани с
други материали, безшевни и с дължина > най-големия размер
на напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но
необработени по друг начин (с изключение на тези от полимери
на етилена или винилхлорида)

6,5

5

39173251

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи от пластмаси, неподсилени и
несъчетани с други материали, безшевни и с дължина > найголемия размер на напречното сечение, дори с повърхностна
обработка, но необработени по друг начин (с изключение на
тръби от продукти на присъединителна полимеризация, от
продукти на кондензационна полимеризация или на
полимеризация чрез прегрупиране, дори химически
модифицирани)

6,5

5

39173291

Изкуствени черва (с изключение на тези от втвърдени протеини
или от целулозни материали)

6,5

5
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39173299

Гъвкави тръби и маркучи от пластмаси, неподсилени и
несъчетани с други материали, без принадлежности (с
изключение на безшевни, само нарязани на определени дължини
и изкуствени черва)

6,5

5

39173912

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи от продукти на
кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез
прегрупиране, дори химически модифицирани, подсилени или
съчетани с други материали, безшевни и с дължина, по-голяма
от най-големия диаметър, дори с повърхностна обработка, но
необработени по друг начин (с изключение на тръби, издържащи
налягане >= 27,6 MPa)

6,5

3

39173915

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи от продукти на
присъединителна полимеризация, подсилени или съчетани с
други материали, безшевни и с дължина > най-големия размер
на напречното сечение, дори с повърхностна обработка, но
необработени по друг начин (с изключение на тези, издържащи
налягане >= 27,6 MPa)

6,5

3
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39173919

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи, от пластмаси, подсилени или
съчетани с други материали, безшевни и с дължина > найголемия размер на напречното сечение, дори с повърхностна
обработка, но необработени по друг начин (с изключение на
продукти на присъединителна полимеризация, продукти на
кондензационна полимеризация или на полимеризация чрез
прегрупиране, и продукти, издържащи налягане >= 27,6 MPa)

6,5

3

39173990

Гъвкави тръби и маркучи, от пластмаси, подсилени или съчетани
с други материали (с изключение на безшевни или само
нарязани на определени дължини; тръби, издържащи налягане
>= 27,6 MPa)

6,5

3

39174000

Принадлежности, напр. свръзки, колена и муфи, от пластмаси, за
тръби и маркучи

6,5

3

39221000

Вани, душове и мивки, от пластмаси

6,5

3
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39222000

Седалки и капаци за тоалетни чинии, от пластмаси

6,5

3

39229000

Бидета, тоалетни чинии, казанчета за тоалетни и подобни
санитарни или хигиенни артикули, от пластмаси (с изключение
на вани, душове, мивки, седалки и капаци за тоалетни чинии)

6,5

3

39231000

Транспортни или опаковъчни кутии, каси, щайги и подобни
артикули, от пластмаси

6,5

3

39232100

Торби, торбички, пликчета и фунийки, от полимери на етилена

6,5

3

39232910

Торби, торбички, пликчета и фунийки, от „поливинилхлорид“

6,5

3

39232990

Торби, торбички, пликчета и фунийки, от пластмаси (с
изключение на тези от „поливинилхлорид“ и полимери на
етилена)

6,5

3

39233010

Транспортни или опаковъчни дамаджани, бутилки, флакони и
подобни артикули, от пластмаса, с вместимост <= 2 l

6,5

3
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39233090

Транспортни или опаковъчни дамаджани, бутилки, флакони и
подобни артикули, от пластмаса, с вместимост > 2 l

6,5

3

39235090

Тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне, от
пластмаси (с изключение на капсули за запушване на бутилки)

6,5

3

39239090

Транспортни или опаковъчни артикули от пластмаси (с
изключение на кутии, каси, щайги и подобни артикули; торби,
торбички, пликчета и фунийки; дамаджани, бутилки, флакони и
подобни артикули; ролки, вретена и подобни подложки; тапи,
капаци, капсули и други приспособления за затваряне;
пластмасови мрежи, екструдирани в тръбовидна форма)

6,5

3

39241000

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от пластмаси

6,5

3

39249011

Гъби за домакинска или тоалетна употреба, от регенерирана
целулоза

6,5

3

39249090

Домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от
пластмаси, различна от регенерирана целулоза (с изключение на
съдове и прибори за сервиране и за кухня, вани, душове, мивки,
бидета, тоалетни чинии, техните седалки и капаци, казанчета за
тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули)

6,5

3
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

39251000

Резервоари, бидони и подобни съдове, от пластмаси, с
вместимост > 300 l

6,5

3

39252000

Врати, прозорци и техните каси и прагове за врати, от пластмаси

6,5

3

39253000

Капаци, щори (включително венецианските щори) и подобни
артикули и техните части, от пластмаси (с изключение на
принадлежности и подобни артикули)

6,5

3

39259010

Принадлежности и гарнитури, предназначени да бъдат
фиксирани неподвижно на врати, прозорци, стълбища, стени или
други части на сгради, от пластмаси

6,5

3

39259020

Кабелни канали и профили, от пластмаси

6,5

3

39259080

Конструктивни елементи, използвани за направа на подове,
стени, прегради, тавани, покриви и т.н.; водосточни тръби и
техните принадлежности; парапети, перила и подобни прегради,
прегради за монтаж в магазини, ателиета, складове, изложбени
зали и т.н.; декоративни архитектурни мотиви; парапети и
подобни прегради, от пластмаси, неупоменати другаде

6,5

3

39262000

Облекла и принадлежности към тях (включително ръкавици,
ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст), произведени чрез
прошиване или слепване на пластмасови листове

6,5

3
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

39269097

Изделия от пластмаси и изделия от други материали от
позиции 3901 — 3914, неупоменати другаде

6,5

5

57024110

Килими, наречени „Axminster“, от вълна или от фини
животински косми, тъкáни, нито тъфтинг, нито флок, с влас,
конфекционирани

12

5

57024190

Килими и други подови настилки, от вълна или от фини
животински косми, тъкáни, нито тъфтинг, нито флок, с влас,
конфекционирани (с изключение на килими, наречени „Kelеm“,
„Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкани килими,
както и килими, наречени „Axminster“)

12

5

57024210

Килими, наречени „Axminster“, от синтетични или изкуствени
текстилни материали, тъкáни, нито тъфтинг, нито флок, с влас,
конфекционирани

20

5

57024290

Килими и други подови настилки, от синтетични или изкуствени
текстилни материали, тъкáни, нито тъфтинг, нито флок, с влас,
конфекционирани (с изключение на килими, наречени „Kelеm“,
„Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкани килими,
както и килими, наречени „Axminster“)

20

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

57024900

Килими и други подови настилки, от растителни текстилни
материали или груби животински косми, тъкáни, нито тъфтинг,
нито флок, с влас, конфекционирани (с изключение на килими,
наречени „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно
тъкани килими, както и подови настилки от кокосови влакна)

12

5

57031000

Килими и други подови настилки, от вълна или от фини
животински косми, тъфтинг (иглонабити), дори
конфекционирани

12

5

57032019

Килими и други подови настилки, от найлон или от други
полиамиди, тъфтинг (иглонабити), дори конфекционирани,
печатани (с изключение на килими с квадратна форма с
повърхност <= 0,3 m²)

12,5

5

57032099

Килими и други подови настилки, от найлон или от други
полиамиди, тъфтинг (иглонабити), дори конфекционирани (с
изключение на печатани и килими с квадратна форма с
повърхност <= 0,3 m²)

12,5

5

57033019

Килими и други подови настилки, от полипропилен, тъфтинг
(иглонабити), дори конфекционирани (с изключение на килими с
квадратна форма с повърхност <= 0,3 m²)

12,5

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 79

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

57049000

Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито
флок, дори конфекционирани (с изключение на тези с квадратна
форма с повърхност <= 0,3 m²)

12

5

57050030

Килими и други подови настилки, от синтетични или изкуствени
текстилни материали, дори конфекционирани (с изключение на
тези с навързан или ненавързан влас, тъкáни или тъфтинг
(иглонабити), както и тези от филц)

12

5

57050090

Килими и други подови настилки, от растителни текстилни
материали или груби животински косми, дори конфекционирани
(с изключение на тези с навързан или ненавързан влас, тъкáни
или тъфтинг (иглонабити), както и тези от филц)

12

5

61012090

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или
момчета, от памук, трикотажни или плетени (с изключение на
костюми, ансамбли, сака, панталони с пластрон и презрамки и
панталони)

12

5

61013090

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или
момчета, от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или
плетени (с изключение на костюми, ансамбли, сака, панталони с
пластрон и презрамки и панталони)

12

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61022090

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или
момичета, от памук, трикотажни или плетени (с изключение на
костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони,
панталони, панталони с пластрон и презрамки)

12

5

61023090

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или
момичета, от синтетични или от изкуствени влакна, трикотажни
или плетени (с изключение на костюми, ансамбли, сака, рокли,
поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и
презрамки)

12

5

61033200

Сака, за мъже или момчета, от памук, трикотажни или плетени
(с изключение на блузони и подобни артикули)

12

5

61033300

Сака, за мъже или момчета, от синтетични влакна, трикотажни
или плетени (с изключение на блузони и подобни артикули)

12

5

61034200

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от
памук, трикотажни или плетени (с изключение на бански гащета
и слипове)

12

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61034300

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от
синтетични влакна, трикотажни или плетени (с изключение на
бански гащета и слипове)

12

5

61043200

Сака, за жени или момичета, от памук, трикотажни или плетени
(с изключение на блузони и подобни артикули)

12

3

61043300

Сака, за жени или момичета, от синтетични влакна, трикотажни
или плетени (с изключение на блузони и подобни артикули)

12

3

61043900

Сака, за жени или момичета, от текстилни материали,
трикотажни или плетени (с изключение на тези от вълна, фини
животински косми, памук или синтетични влакна, блузони и
подобни артикули)

12

3

61044200

Рокли, за жени или момичета, от памук, трикотажни или плетени
(с изключение на фусти)

12

5

61044300

Рокли, за жени или момичета, от синтетични влакна, трикотажни
или плетени (с изключение на фусти)

12

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61044400

Рокли, за жени или момичета, от изкуствени влакна, трикотажни
или плетени (с изключение на фусти)

12

5

61044900

Рокли, за жени или момичета, от текстилни материали,
трикотажни или плетени (с изключение на тези от вълна, фини
животински косми, памук, синтетични или изкуствени влакна и
фусти)

12

5

61045200

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от памук,
трикотажни или плетени (с изключение на фусти)

12

3

61045300

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от синтетични
влакна, трикотажни или плетени (с изключение на фусти)

12

3

61045900

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от текстилни
материали, трикотажни или плетени (с изключение на тези от
вълна, фини животински косми, памук или синтетични влакна,
както и фусти)

12

3

61046200

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, за жени или момичета,
от памук, трикотажни или плетени (с изключение на пликчета и
бански костюми)

12

3
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61046300

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, за жени или момичета,
от синтетични влакна, трикотажни или плетени (с изключение
на пликчета и бански костюми)

12

3

61046900

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, за жени или момичета,
от текстилни материали, трикотажни или плетени (с изключение
на тези от вълна, фини животински косми, памук или
синтетични влакна, пликчета и бански костюми)

12

3

61051000

Ризи, за мъже или момчета, от памук, трикотажни или плетени (с
изключение на нощници, фланелки с ръкав, без яка (тениски) и
долни фланелки)

12

5

61052010

Ризи, за мъже или момчета, от синтетични влакна, трикотажни
или плетени (с изключение на нощници, фланелки с ръкав, без
яка (тениски) и долни фланелки)

12

5

61061000

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета, от
памук, трикотажни или плетени (с изключение на фланелки с
ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки)

12

5

61062000

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета, от
синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени (с
изключение на фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни
фланелки)

12

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61071100

Слипове и други долни гащи, за мъже или момчета, от памук,
трикотажни или плетени

12

5

61071200

Слипове и други долни гащи, за мъже или момчета, от
синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени

12

5

61071900

Слипове и други долни гащи, за мъже или момчета, от други
текстилни материали, трикотажни или плетени (с изключение на
тези от памук или от синтетични или изкуствени влакна)

12

5

61072100

Нощници и пижами, за мъже или момчета, от памук, трикотажни
или плетени (с изключение на долни фланелки)

12

5

61072200

Нощници и пижами, за мъже или момчета, от синтетични или
изкуствени влакна, трикотажни или плетени (с изключение на
долни фланелки)

12

5

61082100

Пликчета и други долни гащи, за жени или момичета, от памук,
трикотажни или плетени

12

5

61082200

Пликчета и други долни гащи, за жени или момичета, от
синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени

12

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61082900

Пликчета и други долни гащи, за жени или момичета, от
текстилни материали, трикотажни или плетени (с изключение на
тези от памук или от синтетични или изкуствени влакна)

12

5

61083100

Нощници и пижами, за жени или момичета, от памук,
трикотажни или плетени (с изключение на фланелки с ръкав, без
яка (тениски), долни фланелки и халати)

12

5

61083200

Нощници и пижами, за жени или момичета, от синтетични или
изкуствени влакна, трикотажни или плетени (с изключение на
фланелки с ръкав, без яка (тениски), долни фланелки и халати)

12

5

61089100

Халати, хавлии за баня, домашни роби, пеньоари и подобни
артикули, за жени или момичета, от памук, трикотажни или
плетени (с изключение на долни фланелки, комбинезони, фусти,
пликчета, нощници, пижами, сутиени, ластични колани, корсети
и подобни артикули)

12

5

61089200

Халати, хавлии за баня, домашни роби, пеньоари и подобни
артикули, за жени или момичета, от синтетични или изкуствени
влакна, трикотажни или плетени (с изключение на долни
фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами,
сутиени, ластични колани, корсети и подобни артикули)

12

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61091000

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, от памук,
трикотажни или плетени

12

3

61099030

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, от
синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени

12

3

61099090

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, от
текстилни материали, трикотажни или плетени (с изключение на
тези от вълна, фини животински косми, памук или синтетични
или изкуствени влакна)

12

3

61101110

Фланели и пуловери, съдържащи тегловно >= 50 % вълна и с
тегло на артикула >= 600 g, трикотажни или плетени

12

5

61101130

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, за
мъже или момчета, от вълна, трикотажни или плетени (с
изключение на фланели и пуловери, съдържащи тегловно
>= 50 % вълна и с тегло на артикула >= 600 g, и ватирани
елечета)

12

5

61101190

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, за
жени или момичета, от вълна, трикотажни или плетени (с
изключение на фланели и пуловери, съдържащи тегловно
>= 50 % вълна и с тегло на артикула >= 600 g, и ватирани
елечета)

12

5
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61102010

Тънки пòла, от памук, трикотажни или плетени

12

3

61102091

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, за
мъже или момчета, от памук, трикотажни или плетени (с
изключение на тънки пòла и ватирани елечета)

12

3

61102099

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, за
жени или момичета, от памук, трикотажни или плетени (с
изключение на тънки пòла и ватирани елечета)

12

3

61103010

Тънки пòла, от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни
или плетени

12

5

61103091

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, за
мъже или момчета, от синтетични или изкуствени влакна,
трикотажни или плетени (с изключение на тънки пòла и
ватирани елечета)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 88

Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61103099

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, за
жени или момичета, от синтетични или изкуствени влакна,
трикотажни или плетени (с изключение на тънки пòла и
ватирани елечета)

12

5

61152100

Чорапогащи и чорапи от синтетични влакна, трикотажни или
плетени, с линейна плътност на единичната прежда < 67 dtex (с
изключение на чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с
различна степен на компресия)

12

3

61152200

Чорапогащи и чорапи от синтетични влакна, трикотажни или
плетени, с линейна плътност на единичната прежда >= 67 dtex (с
изключение на чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с
различна степен на компресия)

12

3

61152900

Чорапогащи и чорапи от текстилни материали, трикотажни или
плетени (с изключение на чорапогащи, дълги и три четвърти
чорапи с различна степен на компресия, тези от синтетични
влакна и тези за бебета)

12

3

61159500

Дълги, три четвърти или къси чорапи и други подобни артикули,
включително обувки без прикачени към тях ходила, от памук,
трикотажни или плетени (с изключение на чорапогащи, дълги и
три четвърти чорапи с различна степен на компресия,
чорапогащи и чорапи, дамски дълги или три четвърти чорапи с
линейна плътност на единичната прежда < 67 dtex, както и тези
за бебета)

12

3
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

61159691

Дамски дълги чорапи от синтетични влакна, трикотажни или
плетени (с изключение на чорапогащи, дълги и три четвърти
чорапи с различна степен на компресия, чорапогащи и чорапи,
дамски дълги чорапи с линейна плътност на единичната прежда
< 67 dtex и три четвърти чорапи)

12

3

61159699

Дълги чорапи, къси чорапи и други подобни артикули,
включително обувки без прикачени към тях ходила, от
синтетични влакна, трикотажни или плетени (с изключение на
чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на
компресия, дамски чорапогащи и чорапи, дълги или три
четвърти чорапи и тези за бебета)

12

3

61159900

Дълги, три четвърти или къси чорапи и други подобни артикули,
включително обувки без прикачени към тях ходила, от
текстилни материали, трикотажни или плетени (с изключение на
тези вълна, фини животински косми, памук или синтетични
влакна, чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна
степен на компресия, чорапогащи и чорапи, дамски дълги или
три четвърти чорапи с линейна плътност на единичната прежда
< 67 dtex, както и тези за бебета)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 90

Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62011100

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или
момчета, от вълна или от фини животински косми (с изключение
на трикотажните или плетените)

12

3

62011210

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или
момчета, от памук, с единично тегло <= 1 kg (с изключение на
трикотажните или плетените)

12

3

62011290

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или
момчета, от памук, с единично тегло > 1 kg (с изключение на
трикотажните или плетените)

12

3

62011310

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или
момчета, от синтетични или изкуствени влакна, с единично
тегло <= 1 kg (с изключение на трикотажните или плетените)

12

3

62011390

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или
момчета, от синтетични или изкуствени влакна, с единично
тегло > 1 kg (с изключение на трикотажните или плетените)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 91

Номенклатура
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62011900

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за мъже или
момчета, от текстилни материали (с изключение на тези от вълна
или от фини животински косми, памук или синтетични или
изкуствени влакна, трикотажните или плетените)

12

3

62019100

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или
момчета, от вълна или фини животински косми (с изключение на
трикотажните или плетените, костюми, ансамбли, сака и
панталони)

12

3

62019200

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или
момчета, от памук (без трикотажните или плетените и с
изключение на костюми, ансамбли, сака, панталони и горнища
от комбинезони и ансамбли за ски)

12

3

62019300

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или
момчета, от синтетични или изкуствени влакна (без
трикотажните или плетените и с изключение на костюми,
ансамбли, сака, панталони и горнища от комбинезони и
ансамбли за ски)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 92

Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62019900

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или
момчета, от текстилни материали (с изключение на тези от
вълна, фини животински косми, памук или синтетични или
изкуствени влакна, трикотажните или плетените, костюми,
ансамбли, сака и панталони)

12

3

62021100

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или
момичета, от вълна или от фини животински косми (с
изключение на трикотажните или плетените)

12

3

62021210

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или
момичета, от памук, с единично тегло <= 1 kg (с изключение на
трикотажните или плетените)

12

3

62021290

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или
момичета, от памук, с единично тегло > 1 kg (с изключение на
трикотажните или плетените)

12

3

62021310

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или
момичета, от синтетични или изкуствени влакна, с единично
тегло <= 1 kg (с изключение на трикотажните или плетените)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 93

Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62021390

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или
момичета, от синтетични или изкуствени влакна, с единично
тегло > 1 kg (с изключение на трикотажните или плетените)

12

3

62021900

Палта, шлифери, пелерини и подобни артикули, за жени или
момичета, от текстилни материали (с изключение на тези от
вълна или от фини животински косми, памук или синтетични
или изкуствени влакна, трикотажните или плетените)

12

3

62029100

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или
момичета, от вълна или фини животински косми (с изключение
на трикотажните или плетените, костюми, ансамбли, сака и
панталони)

12

3

62029200

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или
момичета, от памук (без трикотажните или плетените и с
изключение на костюми, ансамбли, сака, панталони и горнища
от комбинезони и ансамбли за ски)

12

3

62029300

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или
момичета, от синтетични или изкуствени влакна (без
трикотажните или плетените и с изключение на костюми,
ансамбли, сака, панталони и горнища от комбинезони и
ансамбли за ски)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 94

Номенклатура
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62029900

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или
момичета, от текстилни материали (с изключение на тези от
вълна, фини животински косми, памук или синтетични или
изкуствени влакна, трикотажните или плетените, костюми,
ансамбли, сака и панталони)

12

3

62031100

Костюми, за мъже или момчета, от вълна или фини животински
косми (с изключение на трикотажните или плетените, горни
спортни облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански
гащета)

12

3

62031200

Костюми, за мъже или момчета, от синтетични влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, горни спортни
облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански гащета)

12

3

62031910

Костюми, за мъже или момчета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените, горни спортни облекла,
комбинезони и ансамбли за ски и бански гащета)

12

3

62031930

Костюми, за мъже или момчета, от изкуствени влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, горни спортни
облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански гащета)

12

3

62031990

Костюми, за мъже или момчета, от текстилни материали (с
изключение на тези от вълна или фини животински косми,
трикотажните или плетените, горни спортни облекла,
комбинезони и ансамбли за ски и бански гащета)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 95
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62032210

Работни ансамбли, за мъже или момчета, от памук (с
изключение на трикотажните или плетените)

12

3

62033100

Сака, за мъже или момчета, от вълна или фини животински
косми (с изключение на трикотажните или плетените и блузони
и подобни артикули)

12

3

62033210

Работни сака, за мъже или момчета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените и блузони и подобни артикули)

12

3

62033290

Сака, за мъже или момчета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените, работните, както и блузони и
подобни артикули)

12

3

62033310

Работни сака, за мъже или момчета, от синтетични влакна (с
изключение на трикотажните или плетените и блузони и
подобни артикули)

12

3

62033390

Сака, за мъже или момчета, от синтетични влакна (с изключение
на трикотажните или плетените, работните, както и блузони и
подобни артикули)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 96

Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62034110

Панталони и панталони до под коляното, за мъже или момчета,
от вълна или фини животински косми (с изключение на
трикотажните или плетените, панталони с пластрон и презрамки
и слипове)

12

3

62034211

Работни панталони и панталони до под коляното, за мъже или
момчета, от памук (с изключение на трикотажните или
плетените и панталони с пластрон и презрамки)

12

3

62034231

Панталони и панталони до под коляното, за мъже или момчета,
от памучен деним (с изключение на трикотажните или
плетените, работните, панталони с пластрон и презрамки и
слипове)

12

3

62034235

Панталони и панталони до под коляното, за мъже или момчета,
от памук (с изключение на тъкани, наречени „деним“, разрязани
рипсени кадифета и рипсени плюшове, трикотажните или
плетените, работните, панталони с пластрон и презрамки и
слипове)

12

3

62034251

Работни панталони с пластрон и презрамки, за мъже или
момчета, от памук (с изключение на трикотажните или
плетените)

12

3

62034259

Панталони с пластрон и презрамки, за мъже или момчета, от
памук (с изключение на трикотажните или плетените, както и
работните)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 97

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62034290

Къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от памук (с
изключение на трикотажните или плетените, бански гащета и
слипове)

12

3

62034311

Работни панталони и панталони до под коляното, за мъже или
момчета, от синтетични влакна (с изключение на трикотажните
или плетените и панталони с пластрон и презрамки)

12

3

62034319

Панталони и панталони до под коляното, за мъже или момчета,
от синтетични влакна (с изключение на трикотажните или
плетените, работните, панталони с пластрон и презрамки и
слипове)

12

3

62034331

Работни панталони с пластрон и презрамки, за мъже или
момчета, от синтетични влакна (с изключение на трикотажните
или плетените)

12

3

62034339

Панталони с пластрон и презрамки, за мъже или момчета, от
синтетични влакна (с изключение на трикотажните или
плетените, както и работните)

12

3

62034390

Къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от синтетични
влакна (с изключение на трикотажните или плетените, слипове и
бански гащета)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 98

Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62034911

Работни панталони и панталони до под коляното, за мъже или
момчета, от изкуствени влакна (с изключение на трикотажните
или плетените и панталони с пластрон и презрамки)

12

3

62034919

Панталони и панталони до под коляното, за мъже или момчета,
от изкуствени влакна (с изключение на трикотажните или
плетените, работните, панталони с пластрон и презрамки и
слипове)

12

3

62034931

Работни панталони с пластрон и презрамки, за мъже или
момчета, от изкуствени влакна (с изключение на трикотажните
или плетените)

12

3

62034939

Панталони с пластрон и презрамки, за мъже или момчета, от
изкуствени влакна (с изключение на трикотажните или
плетените, както и работните)

12

3

62034950

Къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от изкуствени
влакна (с изключение на трикотажните или плетените, слипове и
бански гащета)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 99

Номенклатура
на Република
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Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62034990

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, за мъже или момчета, от
текстилни материали (с изключение на тези от вълна, фини
животински косми, памук или синтетични или изкуствени
влакна, трикотажните или плетените, слипове и бански гащета)

12

3

62041200

Костюми, за жени или момичета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените, комбинезони за ски и бански
костюми)

12

5

62041300

Костюми, за жени или момичета, от синтетични влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, комбинезони за ски
и бански костюми)

12

5

62041910

Костюми, за жени или момичета, от изкуствени влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, комбинезони за ски
и бански костюми)

12

5

62041990

Костюми, за жени или момичета, от текстилни материали (с
изключение на тези от вълна, фини животински косми, памук
или синтетични или изкуствени влакна, трикотажните или
плетените, комбинезони за ски и бански костюми)

12

5

62043100

Сака, за жени или момичета, от вълна или фини животински
косми (с изключение на трикотажните или плетените, блузони и
подобни артикули)

12

3

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 100

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62043210

Работни сака, за жени или момичета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените, блузони и подобни артикули)

12

5

62043290

Сака, за жени или момичета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените, работните, блузони и подобни
артикули)

12

5

62043310

Работни сака, за жени или момичета, от синтетични влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, блузони и подобни
артикули)

12

5

62043390

Сака, за жени или момичета, от синтетични влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, работните, блузони
и подобни артикули)

12

5

62043911

Работни сака, за жени или момичета, от изкуствени влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, блузони и подобни
артикули)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 101

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62043919

Сака, за жени или момичета, от изкуствени влакна (с
изключение на трикотажните или плетените, работните, блузони
и подобни артикули)

12

5

62043990

Сака, за жени или момичета, от текстилни материали (с
изключение на тези от вълна, фини животински косми, памук
или синтетични или изкуствени влакна, трикотажните или
плетените, блузони и подобни артикули)

12

5

62044100

Рокли, за жени или момичета, от вълна или от фини животински
косми (с изключение на трикотажните или плетените и фусти)

12

5

62044200

Рокли, за жени или момичета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените и фусти)

12

5

62044300

Рокли, за жени или момичета, от синтетични влакна (с
изключение на трикотажните или плетените и фусти)

12

5

62044400

Рокли, за жени или момичета, от изкуствени влакна (с
изключение на трикотажните или плетените и фусти)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 102

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62044900

Рокли, за жени или момичета, от текстилни материали (с
изключение на тези от вълна, фини животински косми, памук
или синтетични или изкуствени влакна, трикотажните или
плетените и фусти)

12

5

62045100

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от вълна или от
фини животински косми (с изключение на трикотажните или
плетените и фусти)

12

5

62045200

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от памук (с
изключение на трикотажни или плетени и фусти)

12

5

62045300

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от синтетични
влакна (с изключение на трикотажни или плетени и фусти)

12

5

62045910

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от изкуствени
влакна (с изключение на трикотажни или плетени и фусти)

12

5

62045990

Поли и поли-панталони, за жени или момичета, от текстилни
материали (с изключение на тези от вълна, фини животински
косми, памук или синтетични или изкуствени влакна,
трикотажните или плетените и фусти)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 103

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62046110

Панталони и панталони до под коляното, за жени или момичета,
от вълна или от фини животински косми (с изключение на
трикотажните или плетените, пликчета и бански костюми)

12

5

62046185

Панталони с пластрон и презрамки, къси панталони и шорти, за
жени или момичета, от вълна или от фини животински косми (с
изключение на трикотажните или плетените, пликчета и бански
костюми)

12

5

62046211

Работни панталони и панталони до под коляното, за жени или
момичета, от памук (с изключение на трикотажните или
плетените и панталони с пластрон и презрамки)

12

5

62046231

Панталони и панталони до под коляното, за жени или момичета,
от памучен деним (с изключение на работните, панталони с
пластрон и презрамки и пликчета)

12

5

62046239

Панталони и панталони до под коляното, за жени или момичета,
от памук (без тези от разрязани рипсени кадифета и рипсени
плюшове, от тъкани, наречени „деним“, или трикотажните или
плетените и с изключение на работни облекла, панталони с
пластрон и презрамки, пликчета и долни части на горни спортни
облекла)

12

5

62046311

Работни панталони и панталони до под коляното, за жени или
момичета, от синтетични влакна (с изключение на трикотажните
или плетените и панталони с пластрон и презрамки)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 104

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62046318

Панталони и панталони до под коляното, за жени или момичета,
от синтетични влакна (без тези от разрязани рипсени кадифета и
рипсени плюшове, от тъкани, наречени „деним“, или
трикотажните или плетените и с изключение на работни
облекла, панталони с пластрон и презрамки, пликчета и долни
части на горни спортни облекла)

12

5

62046911

Работни панталони и панталони до под коляното, за жени или
момичета, от изкуствени влакна (с изключение на трикотажните
или плетените и панталони с пластрон и презрамки)

12

5

62046918

Панталони и панталони до под коляното, за жени или момичета,
от изкуствени влакна (без тези от разрязани рипсени кадифета и
рипсени плюшове, от тъкани, наречени „деним“, или
трикотажните или плетените и с изключение на работни
облекла, панталони с пластрон и презрамки, пликчета и долни
части на горни спортни облекла)

12

5

62046990

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до
под коляното, къси панталони и шорти, за жени или момичета,
от текстилни материали (с изключение на тези от вълна, фини
животински косми, памук или синтетични или изкуствени
влакна, трикотажните или плетените, пликчета и бански
костюми)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 105

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62052000

Ризи, за мъже или момчета, от памук (с изключение на
трикотажните или плетените, нощници и долни фланелки)

12

3

62053000

Ризи, за мъже или момчета, от синтетични или изкуствени
влакна (с изключение на трикотажните или плетените, нощници
и долни фланелки)

12

5

62059010

Ризи, за мъже или момчета, от лен или от рами (с изключение на
трикотажните или плетените, нощници и долни фланелки)

12

5

62059080

Ризи, за мъже или момчета, от текстилни материали (с
изключение на тези от памук или синтетични или изкуствени
влакна, лен или рами, трикотажните или плетените, нощници и
долни фланелки)

12

5

62061000

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета, от
естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна (с
изключение на трикотажните или плетените и долни фланелки)

12

5

62063000

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета, от
памук (с изключение на трикотажните или плетените и долни
фланелки)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 106

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

62064000

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета, от
синтетични или изкуствени влакна (с изключение на
трикотажните или плетените и долни фланелки)

12

5

62113210

Работни облекла, за мъже или момчета, от памук (с изключение
на трикотажните или плетените)

12

5

62113310

Работни облекла, за мъже или момчета, от синтетични или
изкуствени влакна (с изключение на трикотажните или
плетените)

12

5

62121090

Сутиени и бюстиета от всякакви видове, от текстилни
материали, дори ластични, включително трикотажни или
плетени (с изключение на представените в асортименти,
пригодени за продажба на дребно и съдържащи сутиен или
бюстие и пликчета)

12

5

63022100

Печатано спално бельо от памук (с изключение на трикотажното
или плетеното)

12

5

63023100

Спално бельо от памук (с изключение на печатаното,
трикотажното или плетеното)

12

5

63023290

Спално бельо от синтетични или изкуствени влакна (с
изключение на това от нетъкан текстил, печатаното,
трикотажното или плетеното)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 107

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

63025100

Покривки и кърпи за маса от памук (с изключение на
трикотажните или плетените)

12

5

63025390

Покривки и кърпи за маса от синтетични или изкуствени влакна
(с изключение на тези от нетъкан текстил, трикотажните или
плетените)

12

5

63026000

Кърпи и други артикули за тоалет или кухня, от хавлиени или
подобни тъкани, от памук (с изключение на кърпи за под, за
полиране, за съдове и за бърсане на прах)

12

5

63029100

Кърпи и други артикули за тоалет или кухня, от памук (с
изключение на тези от хавлиени тъкани, кърпи за под, за
полиране, за съдове и за бърсане на прах)

12

5

63029390

Кърпи и други артикули за тоалет или кухня, от синтетични или
изкуствени влакна (с изключение на тези от нетъкан текстил,
кърпи за под, за полиране, за съдове и за бърсане на прах)

12

5

63029990

Кърпи и други артикули за тоалет или кухня, от текстилни
материали (с изключение на тези от памук, лен или синтетични
или изкуствени влакна, кърпи за под, за полиране, за съдове и за
бърсане на прах)

12

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 108

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

63090000

Употребявани облекла и допълнения към облеклото, одеяла,
кърпи и покривки за домакинството и артикули за обзавеждане,
от всякакви видове текстилни материали, включително всички
видове обувки и шапки, с видими следи от употреба,
представени в насипно състояние или на бали, в торби, или в
подобни опаковки (с изключение на килими, други подови
настилки и гоблени)

12,5

5

64022000

Обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси,
с горна част от ленти, ремъци или каишки, свързани към
ходилото чрез цапфи (с изключение на обувки, имащи характер
на играчки)

15

5

64029110

Обувки, покриващи глезена, със защитно метално покритие
отпред, с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси
(с изключение на непромокаеми обувки от позиция 6401,
спортни обувки и ортопедични обувки)

15

5

64029190

Обувки, покриващи глезена, с външни ходила и горна част от
каучук или пластмаси (с изключение на тези със защитно
метално покритие отпред, непромокаеми обувки от
позиция 6401, спортни обувки, ортопедични обувки и обувки,
имащи характер на играчки)

15

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 109

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

64029905

Обувки със защитно метално покритие отпред, с външни ходила
и горна част от каучук или пластмаси (с изключение на
покриващите глезена, непромокаеми обувки от позиция 6401,
спортни обувки и ортопедични обувки)

15

5

64029910

Обувки с горна част от каучук и външни ходила от каучук или
пластмаси (с изключение на покриващите глезена или тези с
горна част от ленти, ремъци или каишки, свързани към ходилото
чрез цапфи, непромокаеми обувки от позиция 6401, спортни
обувки, ортопедични обувки и обувки, имащи характер на
играчки)

15

5

64029931

Обувки с горна част от пластмаси и външни ходила от каучук
или пластмаси, с лицева, предна част, съставена от каишки или
изрязана на едно или повече места, с максимална височина на
подметката и тока > 3 cm (с изключение на тези с горна част от
ленти, ремъци или каишки, свързани към ходилото чрез цапфи)

15

5

64029939

Обувки с горна част от пластмаси и външни ходила от каучук
или пластмаси, с лицева, предна част, съставена от каишки или
изрязана на едно или повече места, с максимална височина на
подметката и тока <= 3 cm (с изключение на тези с горна част от
ленти, ремъци или каишки, свързани към ходилото чрез цапфи)

15

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 110

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

64029950

Пантофи и други домашни обувки с външни ходила и горна част
от каучук или пластмаси (с изключение на покриващите глезена,
обувки с предна, лицева част, съставена от каишки или изрязана
на едно или повече места, и обувки, имащи характер на играчки)

15

5

64029991

Обувки с горна част от пластмаси и външни ходила от каучук
или пластмаси, с вътрешни ходила с дължина < 24 cm (с
изключение на покриващите глезена, обувки с предна, лицева
част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече
места, обувки със защитно метално покритие отпред, домашни
обувки, спортни обувки, непромокаеми обувки от позиция 6401,
ортопедични обувки и обувки, имащи характер на играчки)

15

5

64029993

Обувки, от модела на които не може да се познае дали са за
мъже или за жени, с горна част от пластмаси, с външни ходила
от каучук или пластмаси, с вътрешни ходила с дължина
>= 24 cm (с изключение на обувки, покриващи глезена, с предна,
лицева част, съставена от каишки или изрязана на едно или
повече места, или със защитно метално покритие отпред,
домашни или спортни обувки, непромокаеми обувки от
позиция 6401 и ортопедични обувки)

15

5

EU/MD/Приложение XV-Г/bg 111

Номенклатура
на Република
Молдова, 2011 г.

Описание

Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

64029996

Обувки с външни ходила от каучук или пластмаси и горна част
от пластмаси, с вътрешни ходила с дължина >= 24 cm, за мъже (с
изключение на обувки, покриващи глезена, с предна, лицева
част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече
места, или със защитно метално покритие отпред, домашни или
спортни обувки, непромокаеми обувки от позиция 6401,
ортопедични обувки и обувки, от модела на които не може да се
познае дали са за мъже или за жени)

15

5

64029998

Обувки с външни ходила от каучук или пластмаси и горна част
от пластмаси, с вътрешни ходила с дължина >= 24 cm, за жени (с
изключение на обувки, покриващи глезена, с предна, лицева
част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече
места, или със защитно метално покритие отпред, домашни или
спортни обувки, непромокаеми обувки от позиция 6401,
ортопедични обувки и обувки, от модела на които не може да се
познае дали са за мъже или за жени)

15

5

64035995

Обувки за мъже с външни ходила и горна част от естествена
кожа, с вътрешни ходила с дължина >= 24 cm (с изключение на
покриващите глезена, тези със защитно метално покритие
отпред, с основно ходило от дърво, без вътрешни ходила, с
предна, лицева част, или горна част, съставена от каишки,
домашни обувки, спортни обувки и ортопедични обувки)

15

5
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Категория

64035999

Обувки за жени с външни ходила и горна част от естествена
кожа, с вътрешни ходила с дължина >= 24 cm (с изключение на
покриващите глезена, тези със защитно метално покритие
отпред, с основно ходило от дърво, без вътрешни ходила, с
предна, лицева част, или горна част, съставена от каишки,
домашни обувки, спортни обувки и ортопедични обувки)

15

5

64039116

Обувки за мъже с външни ходила от каучук, пластмаси или
възстановена кожа, с горна част от естествена кожа, покриващи
глезена (но непокриващи прасеца), с вътрешни ходила с
дължина >= 24 cm (с изключение на тези от 6403.11-00
до 6403.40.00)

15

5

64039118

Обувки за жени с външни ходила от каучук, пластмаси или
възстановена кожа, с горна част от естествена кожа, покриващи
глезена (но непокриващи прасеца), с вътрешни ходила с
дължина >= 24 cm (с изключение на тези от 6403.11-00
до 6403.40.00)

15

5

64039196

Обувки за мъже с външни ходила от каучук, пластмаси или
възстановена кожа, с горна част от естествена кожа, покриващи
глезена, с вътрешни ходила с дължина >= 24 cm (с изключение
на тези от 6403.11-00 до 6403.40.00, както и 6403.90-16)

15

5
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

64039198

Обувки за жени с външни ходила от каучук, пластмаси или
възстановена кожа, с горна част от естествена кожа, покриващи
глезена, с вътрешни ходила с дължина >= 24 cm (с изключение
на тези от 6403.11-00 до 6403.40.00, както и 6403.91.18)

15

5

64039936

Обувки за мъже с външни ходила от каучук, пластмаси или
възстановена кожа, с горна част от естествена кожа
(непокриващи глезена), с предна, лицева част, съставена от
каишки или изрязана на едно или повече места, с височина на
подметката и тока <= 3 cm, с вътрешни ходила с дължина
>= 24 cm (с изключение на тези от 6403.11-00 до 6403.40.00)

15

5

64039938

Обувки за жени с външни ходила от каучук, пластмаси или
възстановена кожа, с горна част от естествена кожа
(непокриващи глезена), с предна, лицева част, съставена от
каишки или изрязана на едно или повече места, с височина на
подметката и тока <= 3 cm, с вътрешни ходила с дължина
>= 24 cm (с изключение на тези от 6403.11-00 до 6403.40.00)

15

5
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Категория

64039996

Обувки за мъже с външни ходила от каучук, пластмаси или
възстановена кожа, с горна част от естествена кожа
(непокриващи глезена), с вътрешни ходила с дължина >= 24 cm
(с изключение на тези от 6403.11-00 до 6403.40.00, 6403.99.11,
6403.99.36, 6403.99.50)

15

5

64039998

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси или възстановена
кожа и горна част от естествена кожа, с вътрешни ходила с
дължина >= 24 cm, за жени (с изключение на обувки, покриващи
глезена; със защитно метално покритие отпред; с основно
ходило от дърво, без вътрешни ходила; обувки с предна, лицева
част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече
места; домашни, спортни или ортопедични обувки; обувки, от
модела на които не може да се познае дали са за мъже или за
жени)

15

5

64041100

Спортни обувки, включително обувки за тенис, баскетбол,
гимнастика, за тренировки и други подобни, с външни ходила от
каучук или пластмаси и горна част от текстилни материали

15

5
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64041910

Пантофи и други домашни обувки, с външни ходила от каучук
или пластмаси и горна част от текстилни материали (с
изключение на обувки за тенис, гимнастика, тренировки и други
подобни, и обувки, имащи характер на играчки)

15

5

64041990

Обувки с външни ходила от каучук или пластмаси и горна част
от текстилни материали (с изключение на домашни обувки,
спортни обувки, включително обувки за тенис, баскетбол,
гимнастика, за тренировки и други подобни, и обувки, имащи
характер на играчки)

15

5

64052091

Пантофи и други домашни обувки с горна част от текстилни
материали (с изключение на тези с външни ходила от каучук,
пластмаси, естествена или възстановена кожа, и обувки, имащи
характер на играчки)

15

5

64052099

Обувки с горна част от текстилни материали (с изключение на
тези с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или
възстановена кожа, дърво или корк, домашни обувки,
ортопедични обувки и обувки, имащи характер на играчки)

15

5
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Категория

64059010

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или
възстановена кожа и горна част от материали, различни от
естествена кожа, възстановена кожа или текстилни материали (с
изключение на ортопедични обувки и обувки, имащи характер
на играчки)

15

5

70109041

Бутилки от неоцветено стъкло, от видовете, използвани за
транспорт или опаковане за търговски цели на хранителни
продукти и напитки, с номинална вместимост >= 1 l, но < 2,5 l

10

5

70109043

Бутилки от неоцветено стъкло, от видовете, използвани за
транспорт или опаковане за търговски цели на хранителни
продукти и напитки, с номинална вместимост > 0,33 l, но < 1 l

10

5

70109051

Бутилки от оцветено стъкло, от видовете, използвани за
транспорт или опаковане за търговски цели на хранителни
продукти и напитки, с номинална вместимост >= 1 l, но < 2,5 l

10

5
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Категория

70109053

Бутилки от оцветено стъкло, от видовете, използвани за
транспорт или опаковане за търговски цели на хранителни
продукти и напитки, с номинална вместимост > 0,33 l, но <= 1 l

10

5

94013010

Въртящи се столове, регулируеми на височина, тапицирани, с
облегалка и с колелца или с плазове (с изключение на
медицинските, хирургическите и стоматологичните)

10

5

94013090

Въртящи се столове, регулируеми на височина (с изключение на
тапицираните, тези с облегалка и с колелца или с плазове, за
медицински, хирургически, стоматологични или ветеринарни
кабинети и зали, както и тези за фризьорски салони)

10

5

94014000

Мебели за сядане, които могат да стават на легла (с изключение
на оборудване за къмпинг или за градини, както и мебелировка
за медицински, зъболекарски или хирургически кабинети и зали)

10

5

94016100

Тапицирани мебели за сядане с рамки от дърво (с изключение на
тези, които могат да стават на легла)

10

5

94016900

Мебели за сядане с рамки от дърво (с изключение на
тапицираните)

10

5
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Прилагано мито за най-облагодетелствана нация (НОН)

Категория

94017100

Тапицирани мебели за сядане с рамки от метал (с изключение на
седалки за въздухоплавателни или автомобилни превозни
средства, въртящи се столове, регулируеми на височина, и
мебелировка за медицински, зъболекарски или хирургически
кабинети и зали)

10

5

94017900

Мебели за сядане с рамки от метал (с изключение на
тапицираните, въртящи се столове, регулируеми на височина, и
мебелировка за медицински, зъболекарски или хирургически
кабинети и зали)

10

5

94018000

Мебели за сядане, неупоменати другаде

10

5

94032080

Мебели от метал (с изключение на тези за канцеларии,
мебелировка за медицински, зъболекарски или хирургически
кабинети и зали, легла и мебели за сядане)

10

5

94033011

Бюра за канцеларии с рамки от дърво

10

5

94033019

Мебели от дърво за канцеларии, с височина <= 80 cm (с
изключение на бюра и мебели за сядане)

10

5

94033091

Шкафове от дърво за канцеларии, с височина > 80 cm

10

5

94033099

Мебели от дърво за канцеларии, с височина > 80 cm (с
изключение на шкафове)

10

5

94034010

Модули за кухненско обзавеждане

10

5
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94034090

Мебели от дърво от видовете, използвани в кухните (с
изключение на мебели за сядане и модули за кухненско
обзавеждане)

10

5

94035000

Мебели от дърво за спални (с изключение на мебели за сядане)

10

5

94036010

Мебели от дърво за столови и всекидневни (с изключение на
мебели за сядане)

10

5

94036030

Мебели от дърво за търговско обзавеждане (с изключение на
мебели за сядане)

10

5

94036090

Мебели от дърво (с изключение на тези за канцеларии или за
търговско обзавеждане, за кухни, столови, всекидневни и
спални, както и мебели за сядане)

10

5

94037000

Мебели от пластмаси (с изключение на тези за медицински,
зъболекарски, хирургически или ветеринарни кабинети и зали,
както и мебели за сядане)

10

5

94038900

Мебели от тръстика, ракита или подобни материали (с
изключение на тези от бамбук, ратан, метал, дърво и пластмаси,
както и мебели за сядане и мебелировка за медицински,
хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали)

10

5

94039030

Части за мебели, от дърво, неупоменати другаде (с изключение
на мебели за сядане)

10

5

94039090

Части за мебели, неупоменати другаде (с изключение на тези от
метал или дърво, както и за мебели за сядане и мебелировка за
медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни
кабинети и зали)

10

5

________________
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