П Р И Л О Г
репроматеријали за кои се бара укинување на
увозните давачки
Тарифен број

наименование

царинска
стапка

един.
мерка

18,3

кг

3921

Други плочи, листови,филмови, фолии и ленти од пластикнимаси:

3921 13 10 00

светливи

5007 20

Ткаенини од свила

5007 20 71 00

Печатени

5106

Предиво од влачена волна, неподготвено за продажба на мало:

5106 10

-Што по маса содржи 85% или повеќе волна:

5106 10 10 00

--Небелено

5

кг

5106 10 90 00

--Друго

5

кг

5106 20

-Што по маса содржи помалку од 85% волна:

5106 20 10 00

--Што по маса содржи 85% или повеќе волнени и фини животински влакна

5

кг

6

--Друго:
5106 20 91 00

---Небелено

5

кг

5106 20 99 00

---Друго

5

кг

5107

Предиво од чешлана волна, неподготвено за продажба на мало:

5107 10

-Што по маса содржи 85% или повеќе волна:

5107 10 10 00

--Небелено

10

кг

5107 10 90 00

--Друго

10

кг

5107 20

-Што по маса содржи помалку од 85% волна:
--Што по маса содржи 85% или повеќе на волна и фино животинско влакно:

5107 20 10 00

---Небелено

10

кг

5107 20 30 00

---Друго

10

кг

--Друго:
---Мешано само или главно со сечени синтетички влакна:
5107 20 51 00

----Небелено

10

кг

5107 20 59 00

----Друго

10

кг

---Поинаку мешано:
5107 20 91 00

----Небелено

10

кг

5107 20 99 00

----Друго

10

кг

5108

Предиво од фини животински влакна (влачено или чешлано), неподготвено
за продажба на мало:

5108 10

-Влачено:

5108 10 10 00

--Небелено

10

кг

5108 10 90 00

--Друго

10

кг

5108 20

-Чешлано:

5108 20 10 00

--Небелено

10

кг

5108 20 90 00

--Друго

10

кг

5113 00 00 00

Ткаенини од груби животински влакна или од коњски влакна

10

м2

5204

Конец за шиење од памук, неподготвен или подготвен за продажба на мало:
-Неподготвен за продажба на мало:

5204 11 00 00

--Што по маса содржи 85% или повеќе памук

5

кг

5204 19 00 00

--Друго

5

кг

5204 20

-Подготвен за продажба на мало:

1

5204 20 00 10

--Немерцеризиран

12,5

кг

5204 20 00 90

--Мерцеризиран

12,5

кг

5205

Предиво од памук (освен конец за шиење), што по маса содржи 85% или повеќе памук, неподготвено за продажба на мало:
-Едножично предиво од нечешлани влакна:

5205 11 00 00

--Со нумерација од 714,29 децитекси или повеќе (метричка нумерација што
не надминува 14)

5

кг

5205 12 00 00

--Со нумерација помала од 714,29 децитекси но не помала од 232,56
(метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43)

5

кг

5205 13 00 00

--Со нумерација помала од 232,56 децитекси но не помала од 192,31 (метричка
нумерација што надминува 43 но не надминува 52)

5

кг

5205 14 00 00

--Со нумерација помала од 192,31 децитекси но не помала од 125 (метричка
нумерација што надминува 52 но не надминува 80)

5

кг

5205 15

--Со нумерација помала од 125 децитекси (метричка нумерација што
надминува 80):

5205 15 10 00

---Со нумерација помала од 125 децитекси но не помала од 83,33 (метричка
нумерација што надминува 80 но не надминува 120)

5

кг

5205 15 90 00

---Со нумерација помала од 83,33 децитекси (метричка нумерација што
надминува 120)

5

кг

-Едножично предиво, од чешлани влакна:
5205 21 00 00

--Со нумерација од 714,29 децитекси или повеќе (метричка нумерација што
не надминува 14)

10

кг

5205 22 00 00

--Со нумерација помала од 714,29 децитекси но не помала од 232,56
(метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43)

10

кг

5205 23 00 00

--Со нумерација помала од 232,56 децитекси но не помала од 192,31 (метричка
нумерација што надминува 43 но не надминува 52)

10

кг

5205 24 00 00

--Со нумерација помала од 192,31 децитекси но не помала од 125 (метричка
нумерација што надминува 52 но не надминува 80)

10

кг

5205 26 00 00

--Со нумерација помала од 125 децитекси, но не помала од 106,38 (метричка
нумерација што надминува 80 но не надминува 94)

10

кг

5205 27 00 00

--Со нумерација помала од 106,38 децитекси но не помала од 83,33 (метричка
нумерација што надминува 94 но не надминува 120)

10

кг

5205 28 00 00

--Со нумерација помала од 83,33 децитекси (метричка нумерација што
надминува 120)

10

кг

-Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво, од нечешлани влакна:
5205 31 00 00

--Со нумерација по една жица од 714,29 децитекси или повеќе (метричка
нумерација што не надминува 14 по една жица)

10

кг

5205 32 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 714,29 децитекси но не помала од
232,56 (метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43 по една
жица)

10

кг

5205 33 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 232,56 децитекси но не помала од
192,31 (метричка нумерација што надминува 43 но не надминува 52 по една
жица)

10

кг

5205 34 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 192,31 децитекси но не помала од
125 (метричка нумерација што надминува 52 но не надминува 80 по една
жица)

10

кг

5205 35 00 00

--Со нумерација по една жица помалку од 125 децитекси (метричка
нумерација што надминува 80 по една жица)

10

кг

-Повеќежичено (дублирано) или каблирано предиво, од чешлани влакна:
5205 41 00 00

--Со нумерација по една жица од 714,29 децитекси или поголема (метричка
нумерација што не надминува 14 по една жица)

10

кг

5205 42 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 714,29 децитекси но не помала од
232,56 (метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43 по една
жица)

10

кг

5205 43 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 232,56 децитекси но не помала од
192,31 (метричка нумерација што надминува 43 но не надминува 52 по една
жица)

10

кг

5205 44 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 192,31 децитекси но не помала од
125 (метричка нумерација што надминува 52 но не надминува 80 по една
жица)

10

кг

5205 46 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 125 децитекси но не помала од

10

кг

2

106,38 (метричка нумерација што надминува 80 но не надминува 94 по една
жица)
5205 47 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 106,38 децитекси но не помала од
83,33 (метричка нумерација што надминува 94 но не надминува 120 по една
жица)

10

кг

5205 48 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 83,33 децитекси (метричка
нумерација што надминува 120 по една жица)

10

кг

5206

Предиво од памук (освен конец за шиење), што по маса содржи помалку од
85% памук, неподготвено за продажба на мало:
-Едножично предиво, од нечешлани влакна:

5206 11 00 00

--Со нумерација од 714,29 децитекси или поголема (метричка нумерација
што не надминува 14)

5

кг

5206 12 00 00

--Со нумерација помала од 714,29 децитекси но не помала од 232,56
(метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43)

5

кг

5206 13 00 00

--Со нумерација помала од 232,56 децитекси но не помала од 192,31 (метричка
нумерација што надминува 43 но не надминува 52)

5

кг

5206 14 00 00

--Со нумерација помала од 192,31 децитекси но не помала од 125 (метричка
нумерација што надминува 52 но не надминува 80)

5

кг

5206 15 00 00

--Со нумерација помала од 125 децитекси (метричка нумерација што
надминува 80)

5

кг

-Едножично предиво, од чешлани влакна:
5206 21 00 00

--Со нумерација од 714,29 децитекси или поголема (метричка нумерација
што не надминува 14)

10

кг

5206 22 00 00

--Со нумерација помала од 714,29 децитекси но не помала од 232,56
(метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43)

10

кг

5206 23 00 00

--Со нумерација помала од 232,56 децитекси но не помала од 192,31 (метричка
нумерација што надминува 43 но не надминува 52)

10

кг

5206 24 00 00

--Со нумерација помала од 192,31 децитекси но не помала од 125 (метричка
нумерација што надминува 52 но не надминува 80)

10

кг

5206 25 00 00

--Со нумерација помала од 125 децитекси (метричка нумерација што
надминува 80)

5

кг

-Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво, од нечешлани влакна:
5206 31 00 00

--Со нумерација по една жица од 714,29 децитекси или поголема (метричка
нумерација што не надминува 14 по една жица)

5

кг

5206 32 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 714,29 децитекси но не помала од
232,56 (метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43 по една
жица)

5

кг

5206 33 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 232,56 децитекси но не помала од
192,31 (метричка нумерација што надминува 43 но не надминува 52 по една
жица)

5

кг

5206 34 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 192,31 децитекси но не помала од
125 (метричка нумерација што надминува 52 но не надминува 80 по една
жица)

5

кг

5206 35 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 125 децитекси (метричка
нумерација што надминува 80 по една жица)

5

кг

-Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво, од чешлани влакна:
5206 41 00 00

--Со нумерација по една жица 714,29 децитекси или поголема (метричка
нумерација што не надминува 14 по една жица)

5

кг

5206 42 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 714,29 децитекси но не помала од
232,56 (метричка нумерација што надминува 14 но не надминува 43 по една
жица)

5

кг

5206 43 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 232,56 децитекси но не помала од
192,31 (метричка нумерација што надминува 43 но не надминува 52 по една
жица)

5

кг

5206 44 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 192,31 децитекси но не помала од
125 (метричка нумерација што надминува 52 но не надминува 80 по една
жица)

5

кг

5206 45 00 00

--Со нумерација по една жица помала од 125 децитекси (метричка
нумерација што надминува 80 по една жица)

5

кг

5208

Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% или повеќе памук, со маса не
поголема од 200 г/м2:

3

-Небелени:
5208 11

--Со платнен преплет, со маса не поголема од 100 г/м2:

5208 11 10 00

---Ткаенини за производство на завои, преврски и медицински гази

10

м2

5208 11 90 00

---Друго

10

м2

5208 12

--Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2:
---Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2 но не поголема од 130 г/
м2, и со ширина:

5208 12 16 00

----Што не надминува 165 см

10

м2

5208 12 19 00

----Што надминува 165 см

10

м2

---Со платнен преплет, со маса поголема од 130 г/м2 и со ширина:
5208 12 96 00

----Што не надминува 165см

10

м2

5208 12 99 00

----Што надминува 165 см

10

м2

5208 13 00 00

--Трижични или четирижични кепер ткаенини, вклучувајќи крстосан кеепер

10

м2

5208 19 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Белени:
5208 21

--Со платнен преплет, со маса не поголема од 100 г/м2:

5208 21 10 00

---Ткаенини за производство на завои, гази и медицински материјали

10

м2

5208 21 90 00

---Друго

10

м2

5208 22

--Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2:
---Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2 но не поголема од 130 г/
м2 и со ширина:

5208 22 16 00

----Што не надминува 165 см

10

м2

5208 22 19 00

----Што надминува 165 см

10

м2

---Со платнен преплет, со маса поголема од 130 г/м2 и со ширина:
5208 22 96 00

----Што не надминува 165 см

10

м2

5208 22 99 00

----Што надминува 165 см

10

м2

5208 23 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кеепер

10

м2

5208 29 00 00

--Други ткаенини

10

м2

10

м2

-Бојосани:
5208 31 00 00

--Со платнен преплет, со маса не поголема од 100 г/м2

5208 32

--Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2:
---Со платнен преплет со маса поголема од 100 г/м2 но не поголема од 130 г/
м2 и со ширина:

5208 32 16 00

----Што не надминува 165 см

10

м2

5208 32 19 00

----Што надминува 165 см

10

м2

---Со платнен преплет со маса поголема од 130 г/м2 и со ширина:
5208 32 96 00

----Што не надминува 165 см

10

м2

5208 32 99 00

----Што надминува 165 см

10

м2

5208 33 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5208 39 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Од предиво со различни бои:
5208 41 00 00

--Со платнен преплет, со маса не поголема од 100 г/м2

10

м2

5208 42 00 00

--Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2

10

м2

5208 43 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5208 49 00 00

--Други ткаенини

10

м2

10

м2

-Печатени:
5208 51 00 00

--Со платнен преплет, со маса не поголема од 100 г/м2

5208 52

--Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2:

4

5208 52 10 00

---Со платнен преплет, со маса поголема од 100 г/м2 но не
поголема од 130 г/м2

10

м2

5208 52 90 00

---Со платнен преплет, со маса поголема од 130 г/м2

10

м2

5208 53 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5208 59 00 00

--Други ткаенини

10

м2

5209

Ткаенини од памук, што по маса содржат 85% или повеќе памук, со маса
поголема од 200 г/м2:
-Небелени:

5209 11 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5209 12 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5209 19 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Белени:
5209 21 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5209 22 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5209 29 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Бојосани:
5209 31 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5209 32 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5209 39 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Од предиво со различни бои:
5209 41 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5209 42 00 00

--Ткаенини “деним” (тексас)

24

м2

5209 43 00 00

--Други ткаенини од трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан
кепер

10

м2

5209 49 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Печатени:
5209 51 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5209 52 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5209 59 00 00

--Други ткаенини

10

м2

5210

Ткаенини од памук што по маса содржат помалку од 85% памук, во мешаница претежно или само со вештачки или синтетички влакна, со маса не
поголема од 200 г/м2:
-Небелени:

5210 11 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5210 12 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5210 19 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Белени:
5210 21 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5210 22 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5210 29 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Бојосани:
5210 31 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5210 32 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5210 39 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Од предиво со различни бои:
5210 41 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5210 42 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5210 49 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Печатени:
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5210 51 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5210 52 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5210 59 00 00

--Други ткаенини

10

м2

5211

Ткаенини од памук, со содржина помалку од 85% по маса памук, мешани
главно или само со вештачки или синтетички влакна, со маса поголема од
200 г/м2:
-Небелени:

5211 11 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5211 12 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5211 19 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Белени:
5211 21 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5211 22 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5211 29 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Бојосани:
5211 31 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5211 32 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5211 39 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Од предиво со различни бои:
5211 41 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5211 42 00 00

--Ткаенини “деним” (тексас)

20

м2

5211 43 00 00

--Други ткаенини од трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан
кепер

10

м2

5211 49

--Други ткаенини:

5211 49 10 00

---Жакард ткаенини

10

м2

5211 49 90 00

---Друго

10

м2

-Печатени:
5211 51 00 00

--Со платнен преплет

10

м2

5211 52 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер

10

м2

5211 59 00 00

--Други ткаенини

10

м2

5212

Други ткаенини од памук:
-Со маса не поголема од 200 г/м2:

5212 11

--Небелени:

5212 11 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 11 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 12

--Белени:

5212 12 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 12 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 13

--Бојосани:

5212 13 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 13 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 14

--Од предиво со различни бои:

5212 14 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 14 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 15

--Печатени:

5212 15 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 15 90 00

---Други мешавини

10

м2

-Со маса поголена од 200 г/м2:
5212 21

--Небелени:
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5212 21 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 21 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 22

--Белени:

5212 22 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 22 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 23

--Бојосани:

5212 23 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 23 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 24

--Од предива со различни бои:

5212 24 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 24 90 00

---Други мешавини

10

м2

5212 25

--Печатени:

5212 25 10 00

---Мешани главно или само со лен

10

м2

5212 25 90 00

---Други мешавини

10

м2

5407

Ткаенини од синтетички филамент предива, вклучувајќи ткаенини добиени
од материјалите од тар. број 5404:

5407 10 00 00

-Ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или други полиамиди или
од полиестри

10

м2

5407 20

-Ткаенини добиени од ленти или слични производи:
--Од полиетилен или полипропилен, со ширина:

5407 20 11 00

---Помала од 3 м

10

м2

5407 20 19 00

---3 м или поголема

10

м2

5407 20 90 00

--Друго

10

м2

5407 30 00 00

-Ткаенини предвидени со забелешката 9 кон Оддел ЏИ

10

м2

-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или повеќе филаменти од најлон
или од други полиамиди:
5407 41 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5407 42 00 00

--Бојосани

10

м2

5407 43 00 00

--Од предиво со различни бои

10

м2

5407 44 00 00

--Печатени

10

м2

-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или повеќе текстурирани
полиестер филаменти:
5407 51 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5407 52 00 00

--Бојосани

10

м2

5407 53 00 00

--Од предиво со различни бои

10

м2

5407 54 00 00

--Печатени

10

м2

-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или повеќе полиестер
филаменти:
5407 61

--Што по маса содржат 85% или повеќе нетекстурирани полиестер
филаменти:

5407 61 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5407 61 30 00

---Бојосани

10

м2

5407 61 50 00

---Од предиво со различни бои

10

м2

5407 61 90 00

---Печатени

10

м2

5407 69

--Друго:

5407 69 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5407 69 90 00

---Друго

10

м2

-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или повеќе синтетички
филаменти:
5407 71 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5407 72 00 00

--Бојосани

10

м2
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5407 73 00 00

--Од предиво со различни бои

10

5407 74 00 00

--Печатени

10

м2
м2

-Други ткаенини, што по маса содржат помалку од 85% синтетички
филаменти, во мешаница претежно или само со памук:
5407 81 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5407 82 00 00

--Бојосани

10

м2

5407 83 00 00

--Од предива со различни бои

10

м2

5407 84 00 00

--Печатени

10

м2

-Други ткаенини:
5407 91 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5407 92 00 00

--Бојосани

10

м2

5407 93 00 00

--Од предиво со различни бои

10

м2

5407 94 00 00

--Печатени

10

м2

5408

Ткаенини од вештачко филамент предиво, вклучувајќи ткаенини добиени
од материјалите од тар. број 5405:

5408 10 00 00

-Ткаенини од предиво со голема јачина од вискозен рајон

10

м2

10

м2

-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или повеќе вештачки филаменти
или ленти или слични производи:
5408 21 00 00

--Небелени или белени

5408 22

--Бојосани:

5408 22 10 00

---Со ширина што надминува 135 см но не надминува 155 см, со платнен
преплет, кепер преплет, вкрстен кепер преплет или сатен преплет

10

м2

5408 22 90 00

---Друго

10

м2

5408 23

--Од предиво со различни бои:

5408 23 10 00

---Жакард ткаенина со ширина поголема од 115 см но помала од 140 см и со
маса што надминува 250 г/м2

10

м2

5408 23 90 00

---Друго

10

м2

5408 24 00 00

--Печатени

10

м2

-Други ткаенини:
5408 31 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5408 32 00 00

--Бојосани

10

м2

5408 33 00 00

--Од предиво со различни бои

10

м2

5408 34 00 00

--Печатени

10

м2

5501

Кабли од синтетички филаменти:

5501 10 00 00

-Од најлон или други полиамиди

5

кг

5501 20 00 00

-Од полиестер

5

кг

5501 30 00 00

-Акрилни или модакрилни

5

кг

5501 90

-Други:

5501 90 10 00

--Од полипропилен

5

кг

5501 90 90 00

--Други

5

кг

5503

Синтетички влакна, сечени, невлачени, нечешлани, ниту преработувани
поинаку за предење:

5503 10

-Од најлон или други полиамиди:

5503 10 10 00

--Од арамиди

5

кг

5503 10 90 00

--Друго

5

кг

5503 20 00 00

-Од полиестер

5

кг

5503 30 00 00

-Акрилни или модакрилни

5

кг

5503 40 00 00

-Од полипропилен

5

кг

5503 90

-Други:

5503 90 10 00

--Хлоровлакна

5

кг
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5503 90 90 00

--Друго

5

кг

5504

Вештачки влакна, сечени, невлачени, нечешлани ниту преработувани поинаку за предење:

5504 10 00 00

-Од вискозен рајон

5

кг

5504 90 00 00

-Други

5

кг

5506

Синтетички влакна сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку
за предење:

5506 10 00 00

-Од најлони или други полиамиди

5

кг

5506 20 00 00

-Од полиестер

5

кг

5506 30 00 00

-Акрилни или модакрилни

5

кг

5506 90

-Други:

5506 90 10 00

--Хлоровлакна

5

кг

5506 90 90 00

--Друго

5

кг

5507 00 00 00

Вештачки влакна, сечени, влачени, чешлани или преработувани поинаку за
предење

5

кг

5508

Конец за шиење од вештачки или синтетички влакна сечени, подготвен или
неподготвен за продажба на мало:

5508 10

-Од синтетички влакна, сечени:

5508 10 10 00

--Неподготвени за продажба на мало

5

м

5508 10 90 00

--Подготвени за продажба на мало

12

м

5508 20

-Од вештачки влакна, сечени:

5508 20 10 00

--Неподготвени за продажба на мало

5

м

5509

Предиво (освен конец за шиење) од синтетички влакна сечени, неподготвено за продажба на мало:
-Што по маса содржи 85% или повеќе најлон или други полиамидни влакна,
сечени:

5509 11 00 00

--Едножично предиво

5

кг

5509 12 00 00

--Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво

5

кг

-Што по маса содржи 85% или повеќе полиестерски влакна, сечени:
5509 21 00 00

--Едножично предиво

5

кг

5509 22 00 00

--Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво

5

кг

-Што по маса содржи 85% или повеќе акрилни или модакрилни влакна,
сечени:
5509 31 00 00

--Едножично предиво

5

кг

5509 32 00 00

--Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво

5

кг

-Друго предиво, што по маса содржи 85% или повеќе синтетички влакна,
сечени:
5509 41 00 00

--Едножично предиво

5

кг

5509 42 00 00

--Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво

5

кг

-Други предива, од полиестерски влакна, сечени:
5509 51 00 00

--Во мешаница претежно или само со вештачки сечени влакна

5

кг

5509 52 00 00

--Во мешаница претежно или само со волна или со фини животински
влакна

5

кг

5509 53 00 00

--Во мешаница претежно или само со памук

5

кг

5509 59 00 00

--Други

5

кг

-Други предива, од акрилни или модакрилни влакна, сечени:
5509 61 00 00

--Во мешаница претежно или само со волна или со фини животински
влакна

5

кг

5509 62 00 00

--Во мешаница претежно или само со памук

5

кг

5509 69 00 00

--Други

5

кг

5

кг

-Други предива:
5509 91 00 00

--Во мешаница претежно или само со волна или со фини животински
влакна
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5509 92 00 00

--Во мешаница претежно или само со памук

5

кг

5509 99 00 00

--Други

5

кг

5510

Предиво (освен конец за шиење) од вештачки влакна, сечени, неподготвено за продажба на мало:
-Што по маса содржи 85% или повеќе вештачки влакна, сечени:

5510 11 00 00

--Едножично предиво

5

кг

5510 12 00 00

--Повеќежично (дублирано) или каблирано предиво

5

кг

5510 20 00 00

-Друго предиво, во мешаници претежно или само со волна или со фини
животински влакна

5

кг

5510 30 00 00

-Друго предиво, во мешаница претежно или само со памук

5

кг

5510 90 00 00

-Друго предиво

5

кг

5512

Ткаенини со содржина 85% или повеќе по маса синтетички влакна, сечени:
10

м2

-Со содржина 85% или повеќе по маса полиестерски влакна, сечени:
5512 11 00 00

--Небелени или белени

5512 19

--Други:

5512 19 10 00

---Печатени

10

м2

5512 19 90 00

---Други

10

м2

10

м2

-Со содржина 85% или повеќе по маса акрилни или модакрилни влакна,
сечени:
5512 21 00 00

--Небелени или белени

5512 29

--Други:

5512 29 10 00

---Печатени

10

м2

5512 29 90 00

---Други

10

м2

10

м2

-Други:
5512 91 00 00

--Небелени или белени

5512 99

--Други:

5512 99 10 00

---Печатени

10

м2

5512 99 90 00

---Други

10

м2

5513

Ткаенини од синтетички влакна сечени, со содржина помалку од 85% по маса такви влакна, во мешаница претежно или само со памук, со маса што не
надминува 170 г/м2:
-Небелени или белени:

5513 11

--Од полиестерски влакна, сечени, со платнен преплет:

5513 11 20 00

---Со ширина од 165 см или помала

10

м2

5513 11 90 00

---Со ширина поголема од 165 см

10

м2

5513 12 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер, од
полиестерски влакна, сечени

10

м2

5513 13 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5513 19 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Бојосани:
5513 21

--Од полиестерски влакна, сечени, со платнен преплет:

5513 21 10 00

---Со ширина од 135 см или помала

10

м2

5513 21 30 00

---Со ширина поголема од 135 см но помала од 165 см

10

м2

5513 21 90 00

---Со ширина поголема од 165 см

10

м2

5513 22 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер од
полиестерски влакна, сечени

10

м2

5513 23 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5513 29 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Од предива со различни бои:
5513 31 00 00

--Од полиестерски влакна, сечени со платнен преплет

10

м2

5513 32 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер, од

10

м2

10

полиестерски влакна, сечени
5513 33 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5513 39 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Печатени:
5513 41 00 00

--Од полиестерски влакна, сечени, со платнен преплет

10

м2

5513 42 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер, од
полиестерски влакна, сечени

10

м2

5513 43 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5513 49 00 00

--Други ткаенини

10

м2

5514

Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со содржина помалку од 85% по
маса такви влакна, во мешаница претежно или само со памук, со маса што
надминува 170 г/м2:
-Небелени или белени:

5514 11 00 00

--Од полиестерски влакна, сечени, со платнен преплет

10

м2

5514 12 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер, од
полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 13 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 19 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Бојосани:
5514 21 00 00

--Од полиестерски влакна, сечени, со платнен преплет

10

м2

5514 22 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер, од
полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 23 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 29 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Од предива со различни бои:
5514 31 00 00

--Од полиестерски влакна, сечени, со платнен преплет

10

м2

5514 32 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер, од
полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 33 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 39 00 00

--Други ткаенини

10

м2

-Печатени:
5514 41 00 00

--Од полиестерски влакна, сечени, со платнен преплет

10

м2

5514 42 00 00

--Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи и крстосан кепер, од
полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 43 00 00

--Други ткаенини од полиестерски влакна, сечени

10

м2

5514 49 00 00

--Други ткаенини

10

м2

5515

Други ткаенини од синтетички влакна, сечени:
-Од полиестерски влакна, сечени:

5515 11

--Во мешаница претежно или само со сечени влакна од вискозен рајон:

5515 11 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5515 11 30 00

---Печатени

10

м2

5515 11 90 00

---Други

10

м2

5515 12

--Во мешаница претежно или само со вештачки или синтетички филаменти:

5515 12 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5515 12 30 00

---Печатени

10

м2

5515 12 90 00

---Други

10

м2

5515 13

--Во мешаница претежно или само со волна или со фини животински
влакна:
---Во мешаници претежно или само со влечена волна или фини животински
влакна (њоолен):

5515 13 11 00

----Небелени или белени

10

м2

5515 13 19 00

----Други

10

м2
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---Во мешаници претежно или само со чешлана волна или фини
животински влакна (њорстед):
5515 13 91 00

----Небелени или белени

10

м2

5515 13 99 00

----Други

10

м2

5515 19

--Други:

5515 19 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5515 19 30 00

---Печатени

10

м2

5515 19 90 00

---Други

10

м2

-Од акрилни или модакрилни влакна, сечени:
5515 21

--Во мешаница претежно или само со вештачки или синтетички филаменти:

5515 21 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5515 21 30 00

---Печатени

10

м2

5515 21 90 00

---Други

10

м2

5515 22

--Во мешаница претежно или само со волна или фини животински влакна:
---Во мешаница претежно или само со влечена волна или фини животински
влакна (њоолен):

5515 22 11 00

----Небелени или белени

10

м2

5515 22 19 00

----Други

10

м2

---Во мешаница претежно или само со чешлана волна или фини
животински влакна (њорстед):
5515 22 91 00

----Небелени или белени

10

м2

5515 22 99 00

----Други

10

м2

5515 29 00 00

--Други

10

м2

-Други ткаенини:
5515 91

--Во мешаница претежно или само со вештачки или синтетички филаменти:

5515 91 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5515 91 30 00

---Печатени

10

м2

5515 91 90 00

---Други

10

м2

5515 92

--Во мешаница претежно или само со волна или фини животински влакна:

5515 92 10 00

---Во мешаница претежно или само со влечена волна или фини животински
влакна (њооллен)

10

м2

5515 92 90 00

---Во мешаница претежно или само со чешлана волна, или фини
животински влакна (њорстед):

10

м2

5515 99

--Други:

5515 99 10 00

---Небелени или белени

10

м2

5515 99 30 00

---Печатени

10

м2

5515 99 90 00

---Други

10

м2

5516

Ткаенини од вештачки влакна, сечени:
-Со содржина 85% или повеќе по маса вештачки влакна, сечени:

5516 11 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5516 12 00 00

--Бојосани

10

м2

5516 13 00 00

--Од предива со различни бои

10

м2

5516 14 00 00

--Печатени

10

м2

-Со содржина помалку од 85% по маса вештачки влакна, сечени, во
мешаница претежно или само со вештачки или синтетички филаменти:
5516 21 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5516 22 00 00

--Бојосани

10

м2

5516 23

--Од предива со различни бои:

5516 23 10 00

---Жакард ткаенини со ширина од 140 см или поголема

10

м2

5516 23 90 00

---Друго

10

м2
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5516 24 00 00

--Печатени

10

м2

-Со содржина помалку од 85% по маса вештачки влакна, сечени, во
мешаница претежно или само со волна или со фини животински влакна:
5516 31 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5516 32 00 00

--Бојосани

10

м2

5516 33 00 00

--Од предива со различни бои

10

м2

5516 34 00 00

--Печатени

10

м2

-Со содржина помалку од 85% по маса вештачки влакна, сечени, во
мешаница претежно или само со памук:
5516 41 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5516 42 00 00

--Бојосани

10

м2

5516 43 00 00

--Од предива со различни бои

10

м2

-Други:
5516 91 00 00

--Небелени или белени

10

м2

5516 92 00 00

--Бојосани

10

м2

5516 93 00 00

--Од предива со различни бои

10

м2

5516 94 00 00

--Печатени

10

м2

5602

Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран:

5602 10

-Иглен филц и ткаенини добиени со преплетување на влакна од тантела
(ститцх-бондед ткаенина):
--Неимпрегнирани, непревлечени, непрекриени или неламинирани:
---Иглен филц:

5602 10 11 00

----Од јута или други текстилни ликовидни влакна од тар. број 5303

10

кг/м2

5602 10 19 00

----Од други текстилни материјали

10

кг/м2

---Ткаенини добиени со преплетување на влакна од копрен (стицх-бондед
ткаенини):
5602 10 31 00

----Од волна или фини животински влакна

10

кг/м2

5602 10 35 00

----Од груби животински влакна

10

кг/м2

5602 10 39 00

----Од други текстилни материјали

10

кг/м2

5602 10 90 00

--Импрегнирани, превлечени, прекриени или импрегнирани

10

кг/м2

-Друг филц, неимпрегниран, непревлечен, непрекриен или неламиниран:
5602 21 00 00

--Од волна или фини животински влакна

10

кг/м2

5602 29 00 00

--Од други текстилни материјали

10

кг/м2

5602 90 00 00

-Друго

10

кг/м2

5603

Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран:

10

кг/м2

10

кг/м2

10

кг/м2

5

кг

10

м2

-Од вештачки или синтетички филаменти:
5603 11

--Со маса не поголема од 25 г/м2:

5603 11 10 00

---Превлечен или прекриен

5603 12

--Со маса поголема од 25 г/м2 но не поголема од 70 г/м2:

5603 12 10 00

---Превлечен или прекриен

5603 92

--Со маса поголема од 25 г/м2 но не поголема од 70 г/м2:

5603 92 10 00

---Превлечен или прекриен

5606 00

Обвиткано предиво, обвиткани ленти и слични форми од тар. број 5404 или
5405, (освен обвиткани производи од тар. број 5605 и обвиткано предиво од
коњски влакна од грива и опашка); жанила предиво (вклучувајќи флокирано
жанила предиво); ефектно замкасто предиво:

5606 00 91 00

--Обвиткано предиво

5801

Ткаенини со флор и ткаенини од жанила предиво, освен ткаенини од тар.
број 5802 или 5806:

5801 10 00 00

-Од волна или фини животински влакна
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-Од памук:
5801 21 00 00

--Ткаенини со неисечен флор по јатокот

10

м2

5801 22 00 00

--Ребрест сомот (ткаенини со сечен флор по јатокот)

10

м2

5801 23 00 00

--Други ткаенини со сечен флор по јатокот

10

м2

5801 24 00 00

--Ткаенини со нерасечен флор по основата

10

м2

5801 25 00 00

--Ткаенини со сечен флор по основата

10

м2

5801 26 00 00

--Жанила ткаенини

10

м2

-Од вештачки или синтетички влакна:
5801 31 00 00

--Ткаенини со неисечен флор по јатокот

10

м2

5801 32 00 00

--Ребрест сомот (ткаенини со сечен флор по јатокот)

10

м2

5801 33 00 00

--Други ткаенини со сечен флор по јатокот

10

м2

5801 34 00 00

--Ткаенини со нерасечен флор по основата

10

м2

5801 35 00 00

--Ткаенини со сечен флор по основата

10

м2

5801 36 00 00

--Жанила ткаенини

10

м2

5801 90

-Од друг текстилен материјал:

5801 90 10 00

--Од лен

10

м2

5801 90 90 00

--Друго

10

м2

5802

Фротир ткаенини за пешкири и слични запчести фротир ткаенини, освен
тесни ткаенини од тар. број 5806; тафтинг текстилни ткаенини, освен
производите од тар. број 5703:
-Фротир ткаенини за пешкири и слични замкасти фротир ткаенини од памук:

5802 11 00 00

--Небелени

10

м2

5802 19 00 00

--Други

10

м2

5802 20 00 00

-Фротир ткаенини за пешкири и слични замкасти фротир ткаенини, од друг
текстилен материјал

10

м2

5802 30 00 00

-Тафтинг текстилни ткаенини

10

м2

5803

Гази, освен тесни ткаенини од тар. број 5806:

5803 10 00 00

-Од памук

10

м2

5803 90

-Од други текстилни материјали:

5803 90 10 00

--Од свила или отпадоци од свила

10

м2

5803 90 40 00

--Од синтетички или вештачки влакна

10

м2

5803 90 90 00

--Друго

10

м2

5804

Тил и други мрежести материјали, освен ткаенини, плетени или хеклувани;
тантели во метража, ленти или мотиви, освен материјалите од тар. броеви
6002 до 6006:

5804 10

-Тил и други мрежести материјали:
--Равен:

5804 10 11 00

---Ткаенини со мрежести јазли

10

м

5804 10 19 00

---Друго

10

м

5804 10 90 00

--Друго

10

м

-Чипка, машински работена:
5804 21

--Од вештачки или синтетички влакна:

5804 21 10 00

---Работена на машини со механички калеми

10

м

5804 21 90 00

---Друго

10

м

5804 29

--Од други синтетички материјали:

5804 29 10 00

---Работена на машини со механички калеми

10

м

5804 29 90 00

---Друго

10

м

5804 30 00 00

-Рачно работена тантела

10

м

5805 00 00 00

Таписерии, рачно ткаени од видот Гобелинс (гоблени), Фландерс (фландриски боби), Аубуссон, Беауваис и слично, и таписерии работени со игла

10

п
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(на пр: со ситен бод и со крстосан бод), вклучувајќи и довршени
5806

Тесни ткаенини, освен производите од тар. број 5807; тесни материјали што
се состојат само од основа чии нишки меѓусебно се слепени: (болдуцс):

5806 10 00 00

-Тесни ткаенини од флор (вклучувајќи фротир ткаенини и замкасти фротир
ткаенини) и жанила ткаенини

10

м

5806 20 00 00

-Други тесни ткаенини, со содржина 5% по маса или повеќе еластично
предиво или нишки од гума

10

м

10

м

-Други тесни ткаенини:
5806 31 00 00

--Од памук

5806 32

--Од вештачки или синтетички влакна:

5806 32 10 00

---Со прави рабови

10

м

5806 32 90 00

---Друго

10

м

5806 39 00 00

--Од други текстилни материјали

10

м

5806 40 00 00

-Тесни материјали што се состојат само од основа чиишто нишки се
меѓусебно слепени (болдуцс)

10

м

5807

Етикети, значки и слични производи од текстилен материјал, во метража, во
ленти или сечени со определени форми или големини, невезени:

5807 10

-Ткаени:

5807 10 10 00

--Со ткаени инскрипции

10

п

5807 10 90 00

--Друго

10

п

5810

Вез во метража, во ленти или во мотиви:

5810 92

--Од вештачки или од синтетички влакна:

5810 92 10 00

---Со вредност што надминува 17,50 евра/кг (нето маса)

12,5

м/кг

5811 00 00 00

Проширени текстилни производи во метража, што се состојат од еден или
од повеќе слоеви од текстилни материјали споени со материјалот за
полнење, со прошивање или на друг начин, освен везот од тар. број 5810

12,5

м

5903

Текстилни ткаенини импрегнирани, премачкани, прекриени, или ламинирани со пластични маси, освен оние од тар. број 5902:

5903 90 91 00

---Со целулозни деривати или други пластични маси, со ткаенина што ја
формира десната страна

5

м2

6212

Градници, мидери, стезници, прерамки, држачи за чорапи, подврски и слични производи, како и нивни делови, вклучувајќи плетени или кукичани:

6212 90 00 00

-Друго

25

п

8308

Затворачи, окови со затворачи, преѓици, затворачи со преѓици, копци, ринглички и слично, од прости метали, за облека, обувки, рачни торби, патни
предмети или други готови производи, цевчести или чаталести заковки, од
прости метали; перли и пулелии, од прости метали:
12

п

8308 90 00 00

-Друго, вклучувајќи и делови

8451

Машини (освен машините од тар. број 8450) за перење, чистење, цедење
(на алишта), сушење, пеглање (вклучувајќи и преси за фиксирање), белење, бојосување, апретирање, довршување, превлечување или
импрегнирање на текстилно предиво, ткаенини или плетенини, или на
готови текстилни предмети и машини за нанесување на паста на основната
ткаенина или на друга подлога што се користи во производството на подни
покривки како што е линолеумот; машини за намотување, одмотување,
свиткување, сечење или запчесето изрежување на текстилни ткаенини:

8451 40 00 00

-Машини за перење, белење или бојосување

5

п

8451 50 00 00

-Машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење или запчесто
изрежување на текстилни материјали

5

п

8451 80

-Други машини:

8451 80 10 00

--Машини, што се користат за производство на линилеум или други подни
покривки, за нанесување на паста на основната ткаенина или на друга
подлога

5

п

8451 80 30 00

--Машини за апертирање или довршување

5

п

8451 80 80 00

--Друго

5

п

8451 90 00 00

-Делови

3

п

8452

Машини за шиење, освен машините за прошивање на книги од тар. број
8440; мебел, постаменти и капаци специјално предвидени за машини за
шиење; игли за машини за шиење:

15

8452 10

-Машини за шиење за домаќинство:
--Машини за шиење (пришивање само со убод), со глави со маса што не
надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако се со мотор; глави за машини за
шиење (пришивање само со убод), со маса што не надминува 16 кг без
мотор или 17 кг ако се со мотор:

8452 10 11 00

---Машини за шиење со поединечна вредност (без рамки, маси или мебел)
повеќе од 65 евра

5

п

8452 10 19 00

---Друго

5

п

8452 10 90 00

--Други машини за шиење и други глави за машини за шиење

5

п
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