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102011010(Veal) الشه یاشقهـ ـ ـ گوساله (Veal) 10.0%26.0ـ ـ ـ گوساله%

%10.0%26.0ـ ـ ـ سایر الشه یا شقه از نوع گاو تازه یا سرد کردهـ ـ ـ سایر202011090

ـ ـ ـ ران302012010
ـ ـ ـ ران (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده ) سایر قطعات 

با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ راسته402012020
ـ ـ ـ راسته (از نوع گاو- تازه یا سرد کرده ) سایر 

قطعات با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سردست و سینه502012030
ـ ـ ـ سردست و سینه (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده ) 

 سایر قطعات با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر602012090
ـ ـ ـ سایر قطعات با استخوان (از نوع گاو-تازه یا سرد 

کرده)
26.0%10.0%

%4.0%4.0ـ ـ ـ ران بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده)ـ ـ ـ ران702013010

%4.0%4.0ـ ـ ـ راسته بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده)ـ ـ ـ راسته802013020

ـ ـ ـ سردست و سینه902013030
ـ ـ ـ سردست و سینه بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا 

سرد کرده)
4.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر1002013090
ـ ـ ـ سایر گوشت بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا 

سرد کرده)
4.0%4.0%

1102021010(Veal) ـ ـ ـ گوساله(Veal)4.0%4.0ـ ـ الشه یا شقه گوساله  منجمد%

%10.0%26.0ـ ـ ـ سایر الشه یا شقه گاو (منجمد)ـ ـ ـ سایر1202021090

ـ ـ ـ ران1302022010
ـ ـ ـ ران گاو با استخوان (منجمد)  :ـ سایر قطعات با 

استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ راسته1402022020
ـ ـ ـ راسته گاو با استخوان (منجمد)  سایر قطعات با 

استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سردست و سینه1502022030
ـ ـ ـ سردست و سینه با استخوان (منجمد) سایر 

قطعات با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر1602022090
ـ ـ ـ سایر گوشت گاو با استخوان (منجمد) سایر 

قطعات با استخوان
26.0%10.0%

%4.0%4.0ـ ـ ـ ران بی استخوان (از نوع گاو-منجمد)ـ ـ ـ ران1702023010

%4.0%4.0ـ ـ ـ راسته بی استخوان (از نوع گاو-منجمد)ـ ـ ـ راسته1802023020

ـ ـ ـ سردست و سینه1902023030
ـ ـ ـ سردست و سینه بی استخوان (از نوع گاو-

منجمد)
4.0%4.0%

%4.0%4.0ـ ـ ـ سایر گوشت بی استخوان (از نوع گاو-منجمد)ـ ـ ـ سایر2002023090

فهرست امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادي اوراسیا (با توجه به تغییرات تعرفه 1398)
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%4.0%4.0ـ الشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده :ـ الشه و شقه برهـ الشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده2102041000

%4.0%4.0ـ ـ الشه یا شقه بره (تازه یا سرد کرده)ـ ـ الشه یا شقه2202042100

%4.0%4.0ـ ـ سایر قطعات با استخوان بره (تازه یا سرد کرده)ـ ـ سایر قطعات با استخوان2302042200

%5.0%5.0ـ ـ گوشت بی استخوان بره (تازه یا سرد کرده)ـ ـ بی استخوان2402042300

%4.0%4.0ـ الشه و شقه بره، منجمدـ الشه و شقه بره، منجمد2502043000

%4.0%4.0ـ ـ الشه یا شقه برهـ ـ الشه یا شقه2602044100

%4.0%4.0ـ ـ سایر قطعات گوشت با استخوان بره (منجمد)ـ ـ سایر قطعات با استخوان2702044200

%4.0%4.0ـ ـ گوشت بی استخوان بره (منجمد)ـ ـ بی استخوان2802044300

%5.0%5.0ـ گوشت بزـ گوشت بز2902045000

3003021100

 ,Salmo trutta)   قزل آال --

 Oncorhynchus

 ,mykiss

 ,Oncorhynchus clarki 

 Oncorhynchus

 ,aguabonita

 ,Oncorhynchus gilae 

 Oncorhynchus

 apache and 

 Oncorhynchus

(chrysogaster

 Salmo trutta, Oncorhynchus)   قزل آال --

 ,mykiss, Oncorhynchus clarki 

 ,Oncorhynchus aguabonita 

Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus

 apache and Oncorhynchus  

chrysogaster) :-- قزل آال 

 «Trout»

 Salmo trutta , Oncorhynchus)

 ,mykiss

 ,Oncorhynchus clarki  

 ,Oncorhynchus aguabonita 

 ,Oncorhynchus gilae 

 Oncorhynchus apache and  

(Oncorhynchus chrysogaster 

40.0%40.0%

3103024100

 Clupea) شاه ماهی --

 harengus, Clupea

(pallasii

 Clupea harengus, Clupea) شاه ماهی --

 ,Clupea harengus) ـ ـ شاه ماهی: (pallasii

(Clupea pallasii 

5.0%5.0%

3203031300

ـ ـ ماهی هاي آزاد اقیانوس اطلس 

(salmo salar) و ماهی آزاد 

(hucho hucho) دانوب

ـ ـ ماهی هاي آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و 

ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)  :ـ ـ ماهی هاي 

آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد 

(hucho hucho) دانوب

5.0%5.0%

ـ ـ  سایر3303031900
ـ ـ  سایر ماهی آزاد به استثناي احشاي خوراکی ماهی 

ردیفهاي فرعی 030391 تا 030399
32.0%32.0%
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3403035100

 Clupea)  ـ ـ شاه ماهی ها

 harengus, Clupea

(Pollasii

 Clupea harengus, Clupea)  ـ ـ شاه ماهی ها

Pollasii) :ـ ـ شاه ماهی ها 

 

(Clupea harengus , Clupea Pollasii )

5.0%5.0%

3504051010

ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به 

صورت بسته هاي 500 گرمی و 

کمتر

ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي 500 

گرمی و کمتر
55.0%40.0%

3604051020
ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به 

صورت بسته هاي بیش از 500 گرم

ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي بیش از 

500 گرم
5.0%4.0%

%55.0%55.0عسل طبیعیعسل طبیعی3704090000

3807081000(Pisum sativum) ـ نخودفرنگی(Pisum sativum) 35.0%55.0ـ نخودفرنگی%

3907082000
ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه 

(Vigna
(Vigna گونه ،Phaselous گونه) 35.0%55.0ـ لوبیا%

%25.0%55.0ـ  نخودفرنگیـ  نخودفرنگی4007131000

%5.0%10.0  --- لپه--- لپه4107132010

%5.0%5.0سایر نخود رسمی  (garbanzos)--- سایر4207132090

4307133200
ـ ـ  لوبیا آدزوکی( Phaseolus یا 

(Vinga angularis )

 (Phaseolus) یا (Adzuki) ـ ـ  لوبیا قرمز کوچک

(Vinga angularis) :ـ ـ  لوبیا قرمز کوچک 

(Vinga angularis) (Phaseolus) یا (Adzuki)

5.0%5.0%

%5.0%5.0 لوبیا قرمز کوچکـ ـ  لوبیا قرمز کوچک4407133320

%5.0%5.0ـ ـ ـ لوبیا چیتیـ ـ ـ لوبیا چیتی4507133310

%5.0%5.0ـ عدس  (Lentil)ـ عدس4607134000

ـ سایر4707139000
ـ سایر سبزیجات غالفدار خشک، غالف کنده، حتی 

پوست کنده یا لپه شده
55.0%35.0%

4809021000

ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه 

شده در بسته هاي اولیه که محتوي 

آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته هاي 

اولیه که محتوي آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.
20.0%12.0%

4909022000
ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه 

شده به نحوي دیگر
%12.0%20.0ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوي دیگر
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ـ ـ ـ چاي کیسه اي5009023010

ـ ـ ـ چاي کیسه اي  :ـ چاي سیاه (تخمیر شده) و 

چاي جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته هاي اولیه 

که محتوي آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:

55.0%30.0%

ـ ـ ـ سایر5109023090

ـ ـ ـ سایر چاي سیاه (تخمیر شده) و چاي جزئا 

تخمیر شده در بسته هاي اولیه که محتوي آن از 3 

کیلوگرم بیشتر نباشد.

20.0%12.0%

5209024010
ـ ـ ـ کوبیده در بسته بندي 

غیرخرده فروشی

ـ ـ ـ چاي کوبیده در بسته بندي غیرخرده فروشی :ـ 

چاي سیاه (تخمیر شده) و چاي جزئاً  تخمیر شده 

عرضه شده به نحوي دیگر

5.0%5.0%

ـ ـ ـ سایر5309024090
ـ ـ ـ سایر چاي سیاه (تخمیر شده) و چاي جزئا 

تخمیر شده، عرضه شده به نحوي دیگر
20.0%12.0%

%5.0%5.0ـ بذر جوـ بذر5410031000

%5.0%5.0ـ سایر بذر جوـ سایر5510039000

%5.0%5.0ـ بذر ذرتـ بذر5610051000

%5.0%5.0ـ ـ ـ ذرت دامیـ ـ ـ ذرت دامی5710059010

%5.0%5.0ـ ـ ـ سایر ذرت دامیـ ـ ـ سایر5810059090

5910063000

 Semi)ـ برنج نیمه سفیدشده

milled Rice)  یا برنج کامل 

 Wholly milled)سفید شده

Rice)  حتی صیقلی یا براق شده

ـ برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice)  یا 

  (Wholly milled Rice)برنج کامل سفید شده

حتی صیقلی یا براق شده :ـ برنج 

 (Semi milled Rice)نیمه سفیدشده

 

 (Wholly milled Rice)یا برنج کامل سفید شده

 

حتی صیقلی یا براق شده

26.0%

15.0%

(ممنوع:اول مرداد 

لغایت اول مهر )

%6.0%10.0ـ گندم سیاهـ گندم سیاه6010081000

%10.0%10.0 --- دانه سویا تراریخته--- دانه سویا تراریخته6112019010

%10.0%10.0 ---دانه سویا سایر--- سایر6212019090

دانه کتان (بزرك)، حتی خردشده6312040000
دانه کتان (بزرك)، حتی خردشده :دانه کتان (بزرك)، 

حتی خردشده
5.0%5.0%

--- بذر کلزا6412051010
--- بذر کلزا :ـ کلزا یا دانه کلزا داراي مقدار کمی 

Low Erucic acid) :اسید ایروسیک
5.0%5.0%

--- دانه کلزا تراریخته6512051020
--- دانه کلزا تراریخته :ـ کلزا یا دانه کلزا داراي مقدار 

Low Erucic acid) :کمی اسید ایروسیک
10.0%10.0%

%10.0%10.0---سایر دانه کلزا ترا ریخته --- سایر6612051090
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%10.0%10.0 --- تراریخته کلزا--- تراریخته6712059010

%10.0%10.0--- سایر کلزا یا دانه کلزا --- سایر6812059090

%10.0%10.0ـ ـ ـدانه آفتابگردان براي روغن-کشیـ ـ ـ براي روغن-کشی6912060010

%5.0%5.0بذر آفتابگردانبذر آفتابگردان7012060020

%10.0%55.0ـ ـ ـ سایر دانه آفتابگردانـ ـ ـ سایر7112060090

%5.0%5.0ـ ـ ـ سایر نباتات، اجزاي نباتات، دانه و میوهـ ـ ـ سایر7212119099

ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته7315071000
ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته (روغن سویا) :ـ روغن 

خام، حتی صمغ گرفته
20.0%10.0%

%10.0%20.0ـ ـ روغن خام دانه آفتابگردانـ ـ روغن خام7415121100

%10.0%20.0ـ ـ روغن خام کلزا یا کانوالـ ـ روغن خام7515141100

7617041000
 (Chewing-gum) ـ آدامس

حتی پوشیده شده از قند و شکر

ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از 

قند و شکر  :ـ آدامس (Chewing-gum) حتی 

پوشیده شده از قند و شکر

55.0%10.0%

%14.0%55.0 --- سوهان--- سوهان7717049010

%14.0%55.0 --- گز--- گز7817049020

%14.0%55.0---سایر شیرینی، بدون کاکائو     --- سایر7917049090

8018062000

ـ سایر فرآورده ها به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا 

میله (Bar) به وزن بیش از 2 

کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، 

پودر، دانه ریز (Granule) یا به 

صورت فله در ظروف یا 

بسته بندي هاي اولیه 

(Immediate packing) که 

وزن محتوي آن بیش از 2 کیلوگرم 

باشد.

ـ سایر فرآورده هاي شکالت به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن 

بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، 

دانه ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا 

بسته بندي هاي اولیه (Immediate packing) که 

وزن محتوي آن بیش از 2 کیلوگرم باشد

32.0%14.0%

8118063100(Filled) ـ ـ پر شده

ـ ـ سایر فرآورده هاي شکالت به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Barپر شده 

(Filled)

55.0%20.0%

ـ ـ پرنشده.8218063200
ـ ـ سایر فرآورده هاي شکالت به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Barپرنشده.
55.0%20.0%

ـ سایر8318069000
ـ سایر شکالت و سایر فرآورده هاي خوراکی داراي 

کاکائو
55.0%20.0%
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ـ ـ سایر8419021900
ـ ـ سایر خمیرهاي غذایی پخته نشده و پر نشده و 

آماده نشده به نحوي دیگر
55.0%20.0%

%20.0%55.0ـ سایر خمیرهاي غذاییـ سایر خمیرهاي غذایی8519023000

8619053100
ـ ـ بیسکوئیت هایی که به آنها مواد 

شیرین کننده افزوده اند

ـ ـ بیسکوئیت هایی که به آنها مواد شیرین کننده 

افزوده اند :ـ ـ بیسکویت هایی که به آنها مواد 

شیرین کننده افزوده اند

55.0%20.0%

%20.0%55.0ـ ـ وافل ها و ویفرهاـ ـ وافل ها و ویفرها8719053200

%5.0%5.0ـ ـ  ـ کاشه براي داروـ ـ  ـ کاشه براي دارو8819059010

%5.0%10.0ـ مخمرهاي فعالـ مخمرهاي فعال8921021000

9021022000

ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر 

موجودات ذره بینی  تک سلولی 

مرده

ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر موجودات ذره بینی  تک 

سلولی مرده :ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر موجودات 

ذره بینی تک سلولی مرده

5.0%5.0%

%5.0%5.0ـ آرد و زبره خردل و خردل آمادهـ آرد و زبره خردل و خردل آماده9121033000

%10.0%40.0ـ ـ  ـ آدامس بدون قندـ ـ  ـ آدامس بدون قند9221069085

ـ ـ  ـ سایر9321069090
ـ ـ  ـ سایر فرآورده هاي غذایی که در جاي دیگر گفته 

نشده و مشمول تعرفه دیگر نشده باشد
10.0%10.0%

%14.0%55.0ـ آب معدنی و آب گازدار شدهـ آب معدنی و آب گازدار شده9422011000

ـ سایر9522019000

ـ سایر آبهاي معدنی طبیعی یا مصنوعی و آبهاي 

گازدار شده که به آنها قند یا مواد شیرین کننده 

اضافه نشده باشد

55.0%14.0%

9622021000

ـ آب، همچنین آب هاي معدنی و 

آب هاي گازدار شده که به آنها قند 

یا سایر مواد شیرین کننده یا 

خوشبوکننده اضافه شده باشد

ـ آب، همچنین آب هاي معدنی و آب هاي گازدار شده 

که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا 

خوشبوکننده اضافه شده باشد

55.0%14.0%

%14.0%20.0--- مکمل هاي غذایی مایع--- مکمل هاي غذایی مایع9722029910

--- سایر9822029990
سایرآبهاي معدنی و آبهاي گازدار شده که به آنها قند 

یا مواد شیرین کننده اضافه شده باشد
55.0%14.0%

9923040000

کنجاله (Oil-cake) و سایر 

آخال هاي جامد، حتی خرد شده یا 

به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله  

که از استخراج روغن سویا به دست 

می آید.

کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال هاي جامد، حتی 

خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله  که از 

استخراج روغن سویا به دست می آید

10.0%10.0%

%7.5%10.0ـ کنجاله از پنبه دانهـ از پنبه دانه10023061000
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%7.5%10.0ـ کنجاله از تخم آفتابگردانـ از تخم آفتابگردان10123063000

10223064100
ـ ـ از دانه هاي کلزا یا کانوال داراي 

مقدار کمی اسید اروسیک

ـ ـ کنجاله از دانه هاي کلزا یا کانوال داراي مقدار کمی 

اسید اروسیک
10.0%7.5%

ـ ـ سایر10323064900
ـ ـ سایر کنجاله از دانه هاي کلزا یا کانوال داراي 

مقدار کمی اسید اروسیک
10.0%7.5%

%7.5%10.0ـ ـ ـ کنجاله گلرنگـ ـ ـ کنجاله گلرنگ10423069010

%7.5%10.0ـ ـ ـ سایر کنجالهـ ـ ـ سایر10523069090

%5.0%5.0ـ سایر پنبه هاي نسوزـ سایر10625249000

10728353100
ـ ـ  تري فسفات سدیم (تري پلی 

فسفات سدیم)
%5.0%10.0ـ ـ  تري فسفات سدیم (تري پلی فسفات سدیم)

%4.0%5.0 ---  اتیدرونیت دي سدیم---  اتیدرونیت دي سدیم10829319055

ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه10930042011
ـ ـ ـ ـآنتی بیوتیک داراي تولید داخل مشابه مورد 

مصرف انسان
32.0%12.5%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر آنتی بیوتیک مورد مصرف انسانـ ـ ـ ـ سایر11030042012

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر آنتی بیوتیک مورد مصرف دامپزشکیـ ـ ـ ـ سایر11130042022

ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه11230044110
ـ ـ ـ دارو داراي افدرین یا امالح آن  داراي تولید 

داخلی مشابه
32.0%22.4%

ـ ـ ـ سایر11330044190
ـ ـ ـ سایر داروي داروي افدرین یا امالح آن داراي 

تولید داخلی مشابه
5.0%4.0%

ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه11430044210
ـ ـ ـ داروي داراي پزودوافدرین یا امالح آن داراي 

تولید داخلی مشابه
32.0%22.4%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر داروي داراي پزودوافدرین با امالح آنـ ـ ـ سایر11530044290

ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه11630044310
ـ ـ ـ داروي داراي نورافدرین یا امالح آن داراي تولید 

داخلی مشابه
32.0%22.4%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر داروي داراي نورافدرین یا امالح آنـ ـ ـ سایر11730044390

ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه11830045011
ـ ـ ـ ـ ویتامین داراي تولید داخل مشابه مورد مصرف 

انسان
32.0%12.5%

ـ ـ ـ ـ سایر11930045012
ـ ـ ـ ـ  سایر داروهاي حاوي ویتامین ها یا حاوي سایر 

محصوالت
5.0%4.0%

ـ ـ ـ ـ سایر12030045022
ـ ـ ـ ـ سایر ویتامین داراي تولید داخلی مشابه مورد 

مصرف دامپزشکی
5.0%4.0%

%10.0%32.0ـ ـ ـ ـ رادیو دارو داراي تولید داخلی مشابه :ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه12130049011

%4.0%4.0 ---- سایر رادیو داروـ ـ ـ ـ سایر12230049012
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ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه12330049013
ـ ـ ـ ـ دارو با منشا طبیعی مورد مصرف انسان داراي 

تولید داخل مشابه
32.0%10.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر دارو با منشا طبیعی مورد مصرف انسانـ ـ ـ ـ سایر12430049014

ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه12530049015
ـ ـ ـ ـ دارو با منشا طبیعی مورد مصرف دامپزشکی 

داراي تولید داخل مشابه
20.0%10.0%

ـ ـ ـ ـ سایر12630049016
ـ ـ ـ ـ سایر دارو با منشا طبیعی مورد مصرف 

دامپزشکی
5.0%4.0%

%10.0%32.0ـ ـ ـ ـ داروهاي داراي تولید داخلی مشابهـ ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه12730049091

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر داروهاـ ـ ـ ـ سایر12830049092

12933049110
ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي 

خرده-فروشی

ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشی :ـ ـ 

پودرها حتی پودرهاي فشرده (فرآورده هاي زیبایی و 

آرایشی)

26.0%26.0%

%26.0%26.0ـ ـ ـ سایر پودرها حتی پودرهاي فشردهـ ـ ـ سایر13033049190

13133049910
ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي 

خرده-فروشی

ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشی پودرها 

حتی پودرهاي فشرده (فرآورده هاي زیبایی و آرایشی)
26.0%18.2%

%18.2%26.0ـ ـ ـ سایر فرآورده هاي زیبایی و آرایشیـ ـ ـ سایر13233049990

%18.2%26.0ـ شامپوهاـ شامپوها13333051000

13433059010
ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي 

خرده-فروشی

ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشی :ـ سایر 

فرآورده ها براي پاکیزگی و آرایش مو
26.0%18.2%

ـ ـ ـ سایر13533059090
ـ ـ ـ سایر :ـ سایر فرآورده ها براي پاکیزگی و آرایش 

مو
26.0%18.2%

%18.2%26.0ـ مواد پاك کننده دندان :ـ مواد پاك کننده دندانـ مواد پاك کننده دندان13633061000

ـ سایر13733069000
ـ سایر :ـ سایر فرآورده ها براي بهداشت دهان یا 

دندان
26.0%18.2%

13833071000

ـ فرآورده ها براي قبل از 

اصالح، حین اصالح و بعد از اصالح 

صورت

ـ فرآورده ها براي قبل از اصالح، حین اصالح و بعد از 

اصالح صورت :ـ فرآورده ها براي قبل از اصالح، حین 

اصالح و بعد از اصالح صورت

26.0%18.2%

ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق13933072000
ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق :ـ بوزداهاي بدن و 

ضد ترشح عرق
26.0%18.2%

14033073000
ـ امالح معطر و سایر فرآورده ها 

براي استحمام
%18.2%26.0ـ امالح معطر و سایر فرآورده ها براي استحمام :ـ

ـ ـ سایر14133074900
ـ ـ سایر :ـ ـ سایر فرآورده ها براي قبل از اصالح، 

حین اصالح، بعد از اصالح، بوزداهاي بدن
26.0%18.2%
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14233079010
ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوي 

لنزهاي چشمی

ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمی :ـ 

سایر:
5.0%5.0%

ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی14334011110
ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی :آنهایی که مصارف :  ـ 

ـ براي مصارف پاکیزگی (همچنین طبی دارند)
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون گلسیرینه14434011120
ـ ـ ـ صابون گلسیرینه :آنهایی که مصارف طبی دارند:  

ـ ـ براي مصارف پاکیزگی (همچنین طبی دارند)
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون بچه14534011130
ـ ـ ـ صابون بچه: آنهایی که مصارف طبی دارند:  ـ ـ 

براي مصارف پاکیزگی (همچنین طبی دارند)
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون طبی14634011140
ـ ـ ـ صابون طبی :آنهایی که مصارف طبی دارند براي 

مصارف پاکیزگی
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون رختشویی14734011150
ـ ـ ـ صابون رختشویی :آنهایی که مصارف طبی دارند: 

براي مصارف پاکیزگی
26.0%18.2%

ـ ـ ـ سایر14834011190

ـ ـ ـ سایر :آنهایی که مصارف طبی دارند و براي 

مصارف پاکیزگی: - صابونها، محصوالت و فرآورده 

هاي آلی تانسیواکتیو

26.0%18.2%

ـ ـ سایر14934011900
ـ ـ سایر :ـ ـ سایر صابون ها، محصوالت و فرآورده 

هاي آلی تانسیواکتیو
26.0%18.2%

%18.2%26.0ـ ـ ـ مایع  :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ مایع15034012010

%18.2%26.0ـ ـ ـ صنعتی :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ صنعتی15134012020

%10.5%15.0ـ ـ ـ چیپس :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ چیپس15234012030

%18.2%26.0ـ ـ ـ پودر :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ پودر15334012040

%18.2%26.0ـ ـ ـ سایر :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ سایر15434012090

15534013000

ـ محصوالت و فرآورده هاي آلی 

تانسیو اکتیو که به منظور شست- 

و شوي پوست بدن در نظر گرفته 

شده اند، به شکل مایع یا کرم، 

بسته بندي شده براي خرده فروشی 

حتی اگر حاوي صابون باشند

ـ محصوالت و فرآورده هاي آلی تانسیو اکتیو که به 

منظور شست- و شوي پوست بدن در نظر گرفته 

شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندي شده براي 

خرده فروشی حتی اگر حاوي صابون باشند

26.0%18.2%

%10.0%10.0ـ کازئینـ کازئین15635011000

15739081010
ـ ـ ـ  آمیزه پلی آمید بر پایه 

پلی آمید 6 و 6/6
%10.0%15.0ـ ـ ـ  آمیزه پلی آمید بر پایه پلی آمید 6 و 6/6

%10.0%10.0ـ ـ ـ رزین پلی آمید (گریدهاردنر)ـ ـ ـ رزین پلی آمید (گریدهاردنر)15839089010
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ـ ـ ـ سایر15940118090

ـ ـ ـ سایرالستیک از انواع مورد استفاده از در ماشین 

ها یا وسایل نقلیه کشاورزي یا جنگل داري و ماشین 

آالت

5.0%4.0%

%5.0%10.0ـ ـ ـ ترموچوب--- ترموچوب16044071110

--- سایر16144071190
ـ ـ ـ سایر:- از تیره سوزنی برگها: چوب اره شده یا 

ناهمواري گرفته شده از درازا
5.0%5.0%

16244101110
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده 

خورده

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده :ـ ـ تخته از 

خرده ریز چوب
10.0%7.5%

16344101210
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده 

خورده

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده :ـ ـ تخته با 

(OSB) رشته هاي جهت دار شده
10.0%7.5%

16444111210
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ  با ضخامتی حداکثر 5 میلیمتر:- 

(MDF) تخته فیبر تراکمی متوسط

10.0%7.5%

16544111310
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 

(MDF) میلیمتر: - تخته فیبر تراکمی

10.0%7.5%

16644111410
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ با ضخامت بیش از 9 میلیمتر : 

(MDF) تخته فیر تراکمی متوسط

10.0%7.5%

16744119210
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ با تراکمی بیش از 8/0 گرم بر 

سانتی متر مکعب: - تخته فیبر

10.0%7.5%

16844119310
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :بیش از 5/0 گرم بر سانتی متر مکعب و 

حداکثر 8/0 گرم بر سانتی متر مکعب

10.0%7.5%
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16944123300

ـ ـ  سایر داراي حداقل یک الیه 

بیرونی از چوب به استثناي تیره 

سوزنی برگ-ها از انواع توسکا 

(گونه Alnus) زبان گنجشک 

(Ash) (گونه franinus) (ون، 

 (Beech) زبان گنجشک)، راش

 (Birch) توس (fagus    گونه)

(گونه BeTula) درخت گیالس 

وحشی (cherry) (گونه آلو 

جنگلی   Prumus) درخت شاه 

بلوط (chestxuT) (گونه 

castanea)، نارون (elm) (گونه 

ulmus)، (اوکالیپتوس 

 (eucalyptus

(گونهeucalypTus)، گردوي 

(امریکاییHickory) (گونه 

carya)، درخت شاه بلوط هندي 

(chores chesTnuT) (گونه 

Aescalus) نمدار (lime) (گونه 

Tilia) افرا(Maple) (گونه  

 (Dak  درخت بلوط) ،(Acer

 plam) چنار ،(Quercus گونه)

 ،(PlaTanus گونه(  (Tree

ـ ـ  سایر داراي حداقل یک الیه بیرونی از چوب به 

استثناي تیره سوزنی برگ-ها از انواع توسکا (گونه 

 (franinus گونه) (Ash) زبان گنجشک (Alnus

(ون، زبان گنجشک)، راش (Beech) (گونه    

fagus) توس (Birch) (گونه BeTula) درخت 

گیالس وحشی (cherry) (گونه آلو جنگلی   

Prumus) درخت شاه بلوط (chestxuT) (گونه 

 ،(ulmus گونه) (elm) نارون ،(castanea

 ،(eucalypTusگونه) (eucalyptus اوکالیپتوس)

گردوي (امریکاییHickory) (گونه carya)، درخت 

شاه بلوط هندي (chores chesTnuT) (گونه 

 (Tilia گونه) (lime) نمدار (Aescalus

 (Dak  درخت بلوط) ،(Acer  گونه) (Maple)افرا

(گونه Quercus)، چنار (plam Tree)  )گونه 

 poplar ) ()   صنوبر و صنوبر لرزان ،(PlaTanus

andas penگونه   Populus) اقاقیا( 

 tulip) درخت الله ،(Robinia گونه)robinia)

wood ) (گونه liriodendron )، یا درخت گردو ( 

(Juglans) گونه (wolnut

10.0%7.5%

17044123400

ـ ـ سایر، حداقل داراي یک الیه 

بیرونی از چوب به استثناي سوزنی 

برگ-ها  باشد و از آن در شماره 

فرعی 441233 نام برده نشده 

باشد.

ـ ـ سایر، حداقل داراي یک الیه بیرونی از چوب به 

استثناي سوزنی برگ-ها  باشد و از آن در شماره 

فرعی 441233 نام برده نشده باشد.

10.0%7.5%

17144123900
ـ ـ سایرکه داراي دو الیه بیرونی از 

چوب سوزنی برگ-ها  باشد.

ـ ـ سایرکه داراي دو الیه بیرونی از چوب سوزنی 

برگ-ها  باشد.
10.0%7.5%

ـ ـ سایر17244129900
 ـ ـ سایر تخته چند ال، پانل هاي روکش شده و 

مطبق شده همانند
10.0%7.5%

%5.0%5.0ـ ـ تیره کاجـ ـ تیره کاج17347032100

کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.17448010000
کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق. :کاغذ روزنامه، به 

شکل رول یا ورق.
5.0%5.0%
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17548025600

ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 

گرم و حداکثر 150 گرم به صورت 

ورق که به حالت تا نشده یک ضلع 

آن  از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 

297 میلیمتر بیشتر نباشد

ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداکثر 

150 گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع 

آن  از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 297 میلیمتر بیشتر 

نباشد :ـ ـ کاغذ و مقوا

20.0%20.0%

17648025800
ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 

150 گرم

ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 150 گرم :ـ ـ کاغذ و 

مقوا
15.0%15.0%

17748043110

 Abrasive) ـ ـ ـ کاغذ کرافت

Base Kraft paper) به صورت 

رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر

 Abrasive Base Kraft) ـ ـ ـ کاغذ کرافت

paper) به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر 

:ـ ـ سفید نشده:

5.0%5.0%

%10.0%10.0 ـ ـ سایر کاغذ کرافت براي کیسه هاي با ظرفیت زیادـ ـ سایر17848043900

ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی17948051100
ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی :ـ ـ کاغذ فلوتینگ 

نیمه شیمیایی
10.0%10.0%

18048051910
ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 

%20 خمیر بکر
%10.0%10.0ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر

%10.0%10.0ـ ـ ـ سایر :ـ ـ سایر کاغذ فلوتینگـ ـ ـ سایر18148051990

18248052410
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

20 درصد خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر  

:ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر 150 گرم
10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر18348052490
ـ ـ ـ سایر کاغذ به وزن هر متر مربع حداکثر 150 

گرم
10.0%10.0%

18448059110
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

%20 خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر   به 

وزن هرمتر مربع حداقل 150 گرم
10.0%7.5%

ـ ـ ـ سایر18548059190
ـ ـ ـ  به وزن هرمتر مربع حداقل 150 گرم: - تست 

الینر (مقوا الینر بازیافتی)
10.0%10.0%

18648059210
ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 

%20 خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر  :ـ ـ 

به وزن هرمتر مربع بیش از 150 گرم ولی کمتر از 

225 گرم: - تست الینر (مقوا الینر بازیافتی)

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر18748059290
ـ ـ به وزن هرمتر مربع بیش از 150 گرم ولی کمتر از 

225 گرم: تست الینر (مقوا الینر بازیافتی)
10.0%10.0%
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18848059310
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

%20 خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر :ـ ـ 

 به وزن هر متر مربع 225 گرم یا بیشتر: - تست الینر 

(مقوا الینر بازیافتی)

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر18948059390
 ـ ـ  به وزن هر متر مربع 225 گرم یا بیشتر: - تست 

الینر (مقوا الینر بازیافتی)
10.0%10.0%

ـ ـ  چند ال19048109200
ـ ـ  چند ال : کاغذ و مقواي کرافت، غیر از انواعی که 

براي نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی
15.0%15.0%

ـ ـ سایر19148115900
 ـ کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده با مواد 

پالستیکی (به استثناي چسب ها)
5.0%5.0%

19248119030

--- کاغذ حساس به حرارت 

(ترمال) به شکل رول به عرض 

بیشتر از 210 میلی متر یا به شکل 

ورق

--- کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به 

عرض بیشتر از 210 میلی متر یا به شکل ورق :ـ 

سایر کاغذها، مقواها، اوات سلولزي و نطع از الیاف 

سلولزي

10.0%10.0%

19348120000
بلوك ها، لوحه ها و صفحه هاي 

صافی، از خمیر کاغذ.

بلوك ها، لوحه ها و صفحه هاي صافی، از خمیر کاغذ. 

:بلوك ها، لوحه ها و صفحه هاي صافی (Filter)، از 

خمیر کاغذ.

5.0%5.0%

19448142000

ـ کاغذ دیواري و پوشش هاي 

دیواري همانند متشکل از کاغذ با 

رویه اندوده یا پوشانده شده 

باالیه اي از ماده پالستیکی، دانه دار 

شده (Grained)، داغ زده، 

رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، 

یا به نحوي دیگر تزئین شده باشد.

ـ کاغذ دیواري و پوشش هاي دیواري همانند متشکل 

از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده باالیه اي از ماده 

پالستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، 

رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوي دیگر 

تزئین شده باشد.

20.0%20.0%

ـ سایر19548149000
 ـ سایر کاغذ دیواري و پوشش هاي دیواري همانند، 

کاغذ پشت شیشه
20.0%20.0%

19648182000
ـ دستمال، دستمال پاك کردن 

آرایش و حوله
%38.5%55.0ـ دستمال، دستمال پاك کردن آرایش و حوله

19748189010
-Carrier) ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر

(Tissue
(Carrier-Tissue) 14.0%20.0ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر%

ـ ـ ـ سایر19848189090
ـ ـ ـ سایر کاغذ توالت و کاغذهاي مشابه از انواع مورد 

استفاده براي مصارف خانگی یا بهداشتی
55.0%38.5%
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19948192010

--- قوطی و جعبه چند الیه به هم 

فشرده از الیه هاي متفاوت که 

الیه-هاي مختلف متشکله در 

پروسه تولید به صورت یکنواخت و 

همگن به هم اتصال داده شده 

باشند براي بسته بندي مواد غذایی 

(به شکل پاکت)

--- قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه هاي 

متفاوت که الیه-هاي مختلف متشکله در پروسه تولید 

به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده 

باشند براي بسته بندي مواد غذایی (به شکل پاکت) 

:ـ کارتن، قوطی و جعبه، تاشو، از کاغذ یا مقواي 

غیرموجدار:

15.0%15.0%

--- سایر20048192090
--- سایر  :ـ کارتن، قوطی و جعبه، تاشو، از کاغذ یا 

مقواي غیرموجدار:
20.0%20.0%

20148194000
ـ سایر کیسه ها، از جمله کیسه هاي 

قیفی
%15.0%15.0ـ سایر کیسه ها، از جمله کیسه هاي قیفی

20248237000
ـ اشیاي قالب گیري شده یا پرس 

شده از خمیر کاغذ
%10.0%10.0ـ اشیاي قالب گیري شده یا پرس شده از خمیر کاغذ

ـ ـ سایر20349019900
 ـ ـ سایر کتاب، بروشور، جزوه چاپ شده و مطالب 

چاپ شده همانند، حتی به صورت اوراق مجزا
5.0%5.0%

پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده.20452010000
پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده. :پنبه، حالجی نشده 

یا شانه نزده.
5.0%5.0%

ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده20553091100
ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده :ـ ـ  پارچه هاي تار و 

پودباف از کتان
20.0%20.0%

20654021910

ـ ـ ـ نخ پلی آمید 6 با دسی تکس 

900 الی 2400 و با مقاومت 5/73 

الی 4/90

ـ ـ ـ نخ پلی آمید 6 با دسی تکس 900 الی 2400 و با 

مقاومت 5/73 الی 4/90
5.0%5.0%

ـ از آکریلیک یا مدآکریلیک20755013000
ـ از آکریلیک یا مدآکریلیک :ـ  دسته الیاف از رشته 

هاي سنتتیک
5.0%5.0%

ـ آکریلیک یا مدآکریلیک20855033000

ـ آکریلیک یا مدآکریلیک :ـ  الیاف سنتتیک غیر 

یکسره،حالجی نشده،شانه نزده یا بنحو دیگري براي 

نخ ریسی عمل آورده نشده باشند.

5.0%5.0%

%38.5%40.0--- چمن مصنوعی :ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها--- چمن مصنوعی20957032010

--- سایر21057032090
سایر فرش و سایر کفپوش ها از نایلون یا از سایر 

پلی آمیدها:
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی :- شورتـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی21161082200

21261152100

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري 

هر تار تک نخ کمتر از 67 

دسی تکس

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري هر تار تک نخ کمتر 

از 67 دسی تکس :ـ جورابهاي شلواري
55.0%38.5%
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21361152200

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري 

هر تار تک نخ 67 دسی تکس یا 

بیشتر

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري هر تار تک نخ 67 

دسی تکس یا بیشتر  :ـ جوراب هاي شلواري
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ از دیگر مواد منسوج :ـ جوراب هاي شلواريـ ـ از دیگر مواد منسوج21461152900

%38.5%55.0ـ ـ از پنبه :ـ جوراب شلواريـ ـ از پنبه21561159500

21662021100
ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) 

حیوان

ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان :ـ پالتو ، نیم 

پالتو، ردا، شنل و شنل باشلق دار، آنوراك، (از جمله 

ژاکت اسکی) ، بادگیر و ژاکت هاي بادگیر و اشیاء 

همانند

55.0%38.5%

21762031100
ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) 

حیوان

ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان :ـ لباس به 

(suits) صورت دست
55.0%38.5%

ـ ـ از الیاف سنتتیک21862031200

ـ ـ از الیاف سنتتیک :ـ لباس به صورت دست، به 

صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار 

سرهم داراي بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی 

کوتاه (غیر از لباس شنا) ، مردانه یا پسرانه

55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ ـ البسه محلی از سایر مواد نسجیـ ـ ـ البسه محلی21962031910

22062031920

لباس مخصوص ورزش موتور 

سواري با محافظ آرنج، شانه، زانو و 

لگن و ... به صورت دست

لباس مخصوص ورزش موتور سواري با محافظ آرنج، 

شانه، زانو و لگن و ... به صورت دست
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ ـ  از سایر مواد نسجی لباس به صورت دستـ ـ ـ سایر22162031990

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی22262082200
ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی  پیراهن خواب، 

پیژامه
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ سینه بندـ  سینه بند22362121000

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع22471131110

ـ ـ ـ صنایع دستی مرصع  زیورآالت یا جواهرآالت و 

اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش 

یا پوشش از فلزات گرانبها.

15.0%15%

ـ ـ ـ سایر22571131190

ـ ـ ـ سایر زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها.

15.0%15%

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع22671131910

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع  از سایر فلزات 

گرانبها، حتی  آبکاري شده،  زیورآالت یا جواهرآالت و 

اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش 

یا پوشش از فلزات گرانبها.

15.0%15%
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ـ ـ ـ سایر22771131990

ـ ـ ـ سایر  زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها.

15.0%15%

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع22871132010
ـ ـ ـ  صنایع دستی مرصع :ـ از فلزات معمولی داراي 

روکش یا پوشش از فلزات گرانبها
15.0%15%

ـ ـ ـ سایر22971132090

ـ ـ ـ سایر :ـ از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش 

از فلزات گرانبها: - زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاء 

آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا 

پوشش از فلزات گرانبها.

15.0%15%

23071141110
ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع 

دستی

ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی :ـ ـ از نقره، 

حتی آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با 

سایر فلزات گرانبها: -طالآالت یا نقره آالت و اجزاء 

آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا 

پوشش از فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ ملیله کاري، صنایع دستی23171141120

ـ ـ ـ ملیله کاري، صنایع دستی  :ـ ـ از نقره، حتی 

آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با سایر 

فلزات گرانبها: -طالآالت یا نقره آالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ مرصع23271141130

ـ ـ ـ مرصع  :ـ ـ از نقره، حتی آبکاري شده، روکش 

شده یا پوشش شده با سایر فلزات گرانبها: - طالآالت 

یا نقره آالت و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات 

داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ سایر23371141190

ـ ـ ـ سایر  طالآالت یا نقره آالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها

15.0%15%

23471141910
ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع 

دستی

ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی :ـ ـ از سایر 

فلزات گرانبها، حتی  آبکاري شده، یا روکش شده یا 

پوشش شده با فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ ملیله کاري شده، صنایع دستی23571141920

ـ ـ ـ ملیله کاري شده، صنایع دستی   از سایر فلزات 

گرانبها، حتی  آبکاري شده، یا روکش شده یا پوشش 

شده با فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ مرصع23671141930
ـ ـ ـ مرصع  از سایر فلزات گرانبها، حتی  آبکاري 

شده، یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها
15.0%15%
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ـ ـ ـ سایر23771141990
ـ ـ ـ سایر  فلزات گرانبها، حتی  آبکاري شده، یا 

روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها
15.0%15.0%

23871142000
ـ  از فلزات معمولی داراي روکش یا 

پوشش از فلزات گرانبها

ـ  از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از فلزات 

گرانبها طالآالت یا نقره آالت و اجزاء آنها
15.0%15.0%

23971151000
 Wire) ـ کاتالیزورها به شکل تور

cloth) یا شبکه (Grill)،  از پالتین

ـ کاتالیزورها به شکل تور (Wire cloth) یا شبکه 

(Grill)،  از پالتین
5.0%5.0%

ـ سایر24071159000
ـ سایر  مصنوعات از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي 

روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
5.0%5.0%

ـ ـ ـ سایر24172071190

ـ ـ ـ سایر محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با سطح مقطع عرضی مربع یا مستطیل 

که اندازه پهناي آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد

5.0%5.0%

ـ ـ  سایر24272071900
ـ ـ  سایرسایرمحصوالت نیمه تمام از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج
5.0%5.0%

24372081000

ـ به صورت تومار (Coil)، فقط 

گرم نوردشده، داراي طرح و نقوش 

به صورت برجسته

ـ به صورت تومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، داراي 

طرح و نقوش به صورت برجسته :ـ: محصوالت تخت 

نورد شده از آهن یا از فوالدهاي غیر ممزوج ، گرم 

نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده.

15.0%15.0%

24472083610

ـ ـ ـ به ضخامت 16 میلیمتر و 

کمتر و عرض کمتر از 1850 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج شده،روکش نشده،آبکاري نشده 

و اندود نشده به ضخامت 16 میلیمتر و کمتر و عرض 

کمتر از 1850 میلیمتر

15.0%15.0%

24572083620

ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و باالتر 

با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در 

پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی 

( API5L براساس استاندارد)

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج شده،روکش نشده،آبکاري نشده 

و اندود نشده.عرض 1500 میلیمتر و باالتر با 

گریدهاي 60X و باالتر جهت تولید لوله هاي مورد 

استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی (براساس 

( API5L استاندارد

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر24672083690

ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج، گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده 

و اندود نشده به ضخامت بیشتر از 10 میلیمتر

15.0%15.0%
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24772083710

ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و باالتر 

با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در 

پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی 

( API5L براساس استاندارد)

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج، گرم نورد شده،روکش 

نشده،آبکاري نشده و اندود نشده عرض 1500 

میلیمتر و باالتر با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، 

( API5L براساس استاندارد) پتروشیمی

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر24872083790

ـ ـ ـ سایر  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج، گرم نورد شده،روکش 

نشده،آبکاري نشده و اندود نشده.به ضخامت 75/4 

میلیمتر یا بیشتر ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند: -

15.0%15.0%

24972083800
ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر 

ولی کمتر از  75/4 میلیمتر

ـ ـمحصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،گرم نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده به 

ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  75/4 

میلیمتر :ـ

10.0%10.0%

ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر25072083900

ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،گرم نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده  به 

ضخامت کمتر از 3 میلیمتر  :ـ ـ به ضخامت کمتر از 

3 میلیمتر:

10.0%10.0%

25172084000

ـ به صورت غیرتومار، فقط گرم 

نورد شده، داراي طرح و نقوش به 

صورت برجسته 

ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،گرم نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده به 

صورت غیرتومار، فقط گرم نورد شده، داراي طرح و 

نقوش به صورت برجسته  :ـ به صورت غیر طومار، 

فقط گرم نورد شده، داراي طرح و نقوش به صورت 

برجسته :

15.0%15.0%

25272085110
ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از 1850 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده ورق به عرض بیشتر از 1850 میلیمتر

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر25372085190

ـ ـ ـ سایرمحصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده به ضخامت بیش از 10 میلیمتر: -

10.0%10.0%
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25472085210
ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 1850 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر

15.0%15.0%

ـ ـ ـ سایر25572085290

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده سایر به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر 

ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند:

15.0%15.0%

25672091810
ـ ـ ـ به ضخامت حداکثر 25/0 

میلیمتر

ـ ـ ـمحصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،سرد نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده به 

ضخامت حداکثر 25/0 میلیمتر

5.0%5.0%

25772091890
ـ ـ ـ به ضخامت بیشتر از 25/0 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،سرد نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده به ضخامت بیشتر از 25/0 میلیمتر

10.0%10.0%

ـ ـ  داراي دانه هاي جهت دار شده25872251100

ـ ـ  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشترداراي 

دانه هاي جهت دار شده

5.0%5.0%

ـ ـ سایر25972251900
ـ ـ سایر محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر
5.0%5.0%

26072254010
ـ ـ ـ با پهناي بیش از 1200 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده با پهناي بیش از 

1200 میلیمتر  فقط گرم نوردشده، به صورت غیر 

طومار

15.0%15.0%

ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده26172261100

ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده :ـ ـ داراي دانه هاي 

جهت دار شده: - محصوالت تخت نورد شده از سایر 

فوالدهخاي ممزوج با پهناي 600میلیمتر یا بیشتر.

5.0%5.0%

%4.0%5.0ـ ریلـ ریل26273021000

26373041100
 Stainless) ـ ـ از فوالد زنگ نزن

(steel

ـ ـ  لوله ها و پروفیل هاي توخالی  بدون درز از آهن 

یا از فوالد(غیر از چدن) از فوالد زنگ نزن 

(Stainless steel )

5.0%5.0%
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ـ ـ لوله حفاري از فوالد زنگ نزن26473042200

ـ ـ لوله حفاري از فوالد زنگ نزن: - لوله ها و پروفیل 

هاي توخالی  بدون درز از آهن یا از فوالد(غیر از 

چدن)

5.0%5.0%

%5.0%5.0ـ ـ سایر لوله هاي حفاريـ ـ سایر لوله هاي حفاري26573042300

ـ ـ سایر، از فوالد زنگ نزن26673042400
ـ ـ سایر، از فوالد زنگ نزن :ـ لوله ها و پروفیل هاي 

توخالی  بدون درز از آهن یا از فوالد(غیر از چدن)
5.0%5.0%

26773061110
ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 

2/203 میلیمتر

ـ ـ ـ سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی(مثالً با درز 

جوش داده شده یا جوش داده نشده،پرچ شده یا به 

طریق مشابهی مسدود شده)، از اهن یا از فوالد.با قطر 

خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر :ـ ـ جوش داده شده 

(Welded)، از فوالد زنگ نزن

5.0%5.0%

26873061190
ـ ـ ـ با قطر خارجی حداقل 2/203 

میلیمتر و حداکثر 4/406 میلیمتر

ـ ـ ـ سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی(مثالً با درز 

جوش داده شدهیا جوش داده نشده،پرچ شده یا به 

طریق مشابهی مسدود شده)، از اهن یا از فوالدبا قطر 

خارجی حداقل 2/203 میلیمتر و حداکثر 4/406 

میلیمتر  جوش داده شده (Welded)، از فوالد 

زنگ نزن

10.0%10.0%

26973065010
ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 

2/203 میلیمتر

ـ ـ ـ سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی(مثالً با درز 

جوش داده شده یا جوش داده نشده،پرچ شده یا به 

طریق مشابهی مسدود شده)، از اهن یا از فوالد. با 

قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر جوش داده 

شده، با مقطع عرضی مدور، از سایر فوالدهاي آلیاژي:

5.0%5.0%

27073065090
--- با قطر خارجی حداقل 2/203 

میلیمتر و حداکثر4/406 میلیمتر

 ---   سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی 

حداکثر4/406 میلیمتربا قطر خارجی حداقل 2/203 

میلیمتر

10.0%10.0%

27173121010

ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از 

فوالد روکش شده با برنج 

 (TYRE STEEL CORD  )

مورد مصرف در  تایر الستیک 

خودرو

ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از فوالد روکش شده با 

برنج (TYRE STEEL CORD) مورد مصرف در  

تایر الستیک خودرو

5.0%4.0%
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27273121020

ـ ـ ـ کابل پیش  تنیده چندرشته به 

-Pre) هم تابیده فوالدي

 (stressed Concrete strand  

به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر 

به صورت کالف، حتی با روکش 

پالستیکی یا گالوانیزه، جهت 

استفاده در بتون

ـ ـ ـ کابل پیش  تنیده چندرشته به هم تابیده فوالدي 

(Pre-stressed Concrete strand) به قطر هر 

رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کالف، حتی با 

روکش پالستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده در بتون 

:ـ مفتول به هم تابیده، طناب و کابل:

32.0%22.4%

27373121090
ـ ـ ـ سایر مفتول هاي به هم 

تابیده، طناب و کابل

ـ ـ ـ سایر مفتول هاي به هم تابیده، طناب و کابل :ـ 

مفتول به هم تابیده، طناب و کابل:
32.0%22.4%

%18.2%26.0ـ فنر مارپیچـ فنر مارپیچ27473202000

27573269010
ـ ـ ـ چپلت مورد مصرف در صنایع 

ریخته گري
%4.0%5.0ـ ـ ـ چپلت مورد مصرف در صنایع ریخته گري :ـ سایر:

27673269020

ـ ـ ـ دوك فنري استنلس استیل 

مورد مصرف در صنایع رنگرزي 

نساجی

ـ ـ ـ دوك فنري استنلس استیل مورد مصرف در 

صنایع رنگرزي نساجی
5.0%4.0%

27773269030

ـ ـ ـ مفتول فنري مارپیچ مستحکم 

شده با وایر کریر مورد مصرف در 

ساخت نوار دور درب هاي خودرو

ـ ـ ـ مفتول فنري مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر 

مورد مصرف در ساخت نوار دور درب هاي خودرو :ـ 

سایر:

5.0%4.0%

27873269040

ـ ـ ـ تسمه فوالدي ضد زنگ 

دستگاه پرس نئوپان با عرض بیش 

از 2 متر.

ـ ـ ـ تسمه فوالدي ضد زنگ دستگاه پرس نئوپان با 

عرض بیش از 2 متر
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر مصنوعات دیگر از آهن یا از فوالد.ـ ـ ـ سایر27973269090

ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی28074199910
ـ ـ ـ  سایر مصنوعات دیگر از مسقلم زنی، صنایع 

دستی
55.0%38.5%

ـ ـ ـ فیروزه کوب، صنایع دستی28174199920
ـ ـ ـ فیروزه کوب، صنایع دستی مصنوعات دیگر از 

مس
55.0%38.5%

ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی28274199930
ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی  مصنوعات دیگر 

از مس
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ ـ صنایع دستی از ورشو مصنوعات دیگر از مسـ ـ ـ صنایع دستی از ورشو28374199940

%41.3%55.0ـ ـ  ـ سایر مصنوعات دیگر از مسـ ـ  ـ سایر28474199990

ـ ـ ـ گاز سوز28584082010
ـ ـ ـ گاز سوز موتور از نوعی که براي به حرکت در 

آوردن وسایل نقلیه فصل 87 به کار می روند
5.0%5.0%

ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز28684099910

ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز اجزاء و قطعاتی که معلوم 

باشد منحصراً یا اساساً مربوط به موتورهاي شماره 

8407 یا 8408 می باشند

20.0%15.0%
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ـ ـ با حرکت خطی (سیلندرها)28784122100
ـ ـ سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محرك با 

حرکت خطی (سیلندرها)
15.0%15.0%

%5.0%5.0ـ ـ سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محركـ ـ سایر28884122900

ـ ـ  با حرکت خطی (سیلندرها)28984123100
ـ ـ  سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محرك با 

حرکت خطی (سیلندرها)
15.0%15.0%

%5.0%5.0ـ ـ سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محركـ ـ سایر29084123900

%5.0%5.0ـ   سایراجزاء و قطعات موتورها و ماشین هاي محركـ اجزاء و قطعات29184129000

29284138110
ـ ـ ـ تلمبه هاي هرمتیک و 

امولوسیونی
%5.0%5.0ـ ـ ـ تلمبه هاي هرمتیک و امولوسیونی

ـ ـ ـ ـ نو29384291121

ـ ـ ـ ـ نو بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی 

:(Track laying) چرخ زنجیري

5.0%4.0%

29484291122
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت 

پنج سال و کمتر

ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر :ـ ـ 

: -بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، اسکریپر، 

بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر بیل دار، 

ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک راه 

سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی 

(Track laying) چرخ زنجیري

5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایربولدوزر چرخ زنجیري (Track laying)ـ ـ ـ ـ سایر29584291129

ـ ـ ـ سایر (انگلدوزر)29684291190
 Track) ـ ـ ـ سایر (انگلدوزر) چرخ زنجیري

(laying
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ نو  لودر بیل دار با بارگیري از جلوـ ـ ـ ـ نو29784295121

29884295122
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت 

پنج سال و کمتر

ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمترلودر 

بیل دار با بارگیري از جلو
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر لودر بیل دار با بارگیري از جلوـ ـ ـ ـ سایر29984295129

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر لودر بیل دار با بارگیري از جلوـ ـ ـ سایر30084295190
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ـ ـ ـ ـ نو30184295921

ـ ـ ـ ـ نو  بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

30284295922
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت 

پنج سال و کمتر

ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر :ـ ـ 

سایر: - بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

ـ ـ ـ ـ سایر30384295929

ـ ـ ـ ـ سایر بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر30484295990

ـ ـ ـ سایر بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

30584329010
 --- انواع هد برداشت ذرت 

علوفه اي
%5.0%5.0--- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي :ـ اجزاء و قطعات

%5.0%5.0 --- سایرهد برداشت  اجزاء و قطعات--- سایر30684329090

30784335111
---- با قدرت 140 اسب بخار و 

بیشتر

---- با قدرت 140 اسب بخار و بیشتر :ـ ـ کمباین 

برداشت – خرمن کوبی:
5.0%5.0%

30884335200
ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها 

براي کوبیدن
%5.0%5.0ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها براي کوبیدن

30984335310
ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت 

چغندر قند

ـ ـ ـ ماشین هاي برداشت صیفی و سبزي از نوع 

برگی، ساقه اي و میوه دار
5.0%5.0%

31084335910

  --- ماشین هاي برداشت صیفی 

و سبزي از نوع برگی ساقه اي و 

میوه دار

%5.0%5.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ساده)سایر وسایل

%5.0%5.0 --- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي  اجزاء و قطعات--- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي31184339010

--- سایر31284339090
  --- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي سایر اجزاء و 

قطعات
5.0%5.0%
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%5.0%5.0ـ سایر ماشین آالت و دستگاه هاـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها31384388000

31484818010

--- شیر آالت بهداشتی، شیر 

مخلوط  حمام و دستشویی، 

روشویی، ظرفشویی و پیسوار

 --- شیر آالت بهداشتی، شیر مخلوط  حمام و 

دستشویی، روشویی، ظرفشویی و پیسوار
55.0%38.5%

31584818015

 gate) شیر فلکه کشویی ---

valve) از جنس برنج لغایت سه 

اینچ

 --- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج 

لغایت سه اینچ
55.0%38.5%

31684818020
--- شیر توپی (Ball valve) از 

جنس برنج لغایت  5/2 اینچ

 --- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج لغایت  

5/2 اینچ
55.0%38.5%

%18.2%26.0 --- شیر مخصوص ظروف اسپري--- شیر مخصوص ظروف اسپري31784818025

%18.2%32.0 --- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع--- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع31884818030

%18.2%26.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ساده)--- شیر مخصوص اجاق گاز (ساده)31984818035

32084818036
--- شیر مخصوص اجاق گاز 

(ترموکوبل-دار)
%18.2%26.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوبل-دار)

32184818037
--- شیر مخصوص اجاق گاز 

(ترموستاتیک)
%18.2%26.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)

%18.2%26.0 --- شیر مخصوص بخاري گازي--- شیر مخصوص بخاري گازي32284818040

32384818045
--- شیر مخصوص آبگرم کن گازي، 

مخزنی، دیواري
%18.2%26.0 --- شیر مخصوص آبگرم کن گازي، مخزنی، دیواري

32484818055

 (outlet) دریچه اکسیژن ---

اکسیژن، بیهوشی، وکیوم هواي 

فشرده (شیرهاي پانل باالي تخت 

بیمار) براي کنترل و توزیع گازهاي 

طبی مورد استفاده در بیمارستان

 --- دریچه اکسیژن (outlet) اکسیژن، بیهوشی، 

وکیوم هواي فشرده (شیرهاي پانل باالي تخت بیمار) 

براي کنترل و توزیع گازهاي طبی مورد استفاده در 

بیمارستان

10.0%7.0%

32584818060

--- والوباکس (مجموعه شیر و 

فشارسنج هاي مربوطه دریک جعبه 

براي کنترل و تنظیم جریان 

گازهاي طبی مورداستفاده در 

بیمارستان )

 --- والوباکس (مجموعه شیر و فشارسنج هاي 

مربوطه دریک جعبه براي کنترل و تنظیم جریان 

گازهاي طبی مورداستفاده در بیمارستان )  :ـ سایر 

وسایل

10.0%7.0%

32684818065
--- ترموستات خودرو (شیر 

ترموستاتیک)
%10.5%20.0 --- ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)

%10.5%15.0  --- شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ--- شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ32784818069
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32884818070

--- شیر تنظیم هواي ورودي 

 Digital) خودروهاي انژکتوري

-Liner Actuator 

(Stepper Motor 

 --- شیر تنظیم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري 

Digital Liner Actuator  -Stepper Motor )

:ـ سایر وسایل

15.0%10.5%

32984818080
--- انواع شیر رادیاتور شوفاژ به 

غیر از ردیف تعرفه 84818069

 --- انواع شیر رادیاتور شوفاژ به غیر از ردیف تعرفه 

84818069
20.0%14.0%

%7.0%20.0 --- شیرهاي سر چاهی نفت--- شیرهاي سر چاهی نفت33084818081

--- سایر33184818090
 --- سایر  وسایل شیر، لوله، دیگ، آب گرم یا بخار 

منبع، بشکه یا همانند
20.0%7.0%

%10.0%10.0ـ رولربیرینگ سوزنیـ رولربیرینگ سوزنی33284824000

%5.0%5.0ـ ـ سایر  بلبرینگ یا رولربیرینگـ ـ سایر33384829900

33485043130S.M.Dã ـ ـ ـ ترانسفورماتور
ـ ـ ـ ترانسفورماتور S.M.Dã  به قدرت حداکثر 1 

کیلوولت آمپر:
5.0%4.0%

33585044010

 DC/DC انواع مبدل هاي ---

الکترونیکی (HYBRID) با 

ورودي و خروجی صفر الی صد 

ولت و قدرت کمتر از 150 وات

 --- انواع مبدل هاي DC/DC الکترونیکی 

(HYBRID) با ورودي و خروجی صفر الی صد ولت 

و قدرت کمتر از 150 وات

5.0%4.0%

33685044070S.M.Dã ـ ـ ـ سلف
 Static) ـ مبدل هاي استاتیک: S.M.Dã ـ ـ ـ سلف

(Converters
5.0%4.0%

33785071010(Sealed) ـ ـ ـ از نوع سربسته

ـ ـ ـ انباره هاي برقی از نوع سربسته (Sealed) با 

سرب ـ اسید، از نوع مورد استفاده در راه انداختن 

موتورهاي پیستونی:

55.0%38.5%

ـ ـ ـ سایر33885071090

ـ ـ ـ سایر  انباره هاي 

برقی(Accumulators)،شامل جداکننده هاي 

آنها،حتی به شکل مربع یا مستطیل

55.0%38.5%

33985072010(Sealed) ـ ـ ـ از نوع سربسته
ـ ـ ـ  سایر انباره هاي با سرب ـ اسیداز نوع سربسته 

:(Sealed)
32.0%22.4%

%22.4%32.0ـ ـ ـ سایر انباره هاي با سرب ـ اسیدـ ـ ـ سایر34085072090

34185354010

 Tap) ـ ـ ـ تنظیم کننده ولتاژ

changer) ترانسفورماتور 

دي الکتریک مایع به قدرت بیشتر 

از 10000 کیلو ولت آمپر

 (Tap changer) ـ ـ ـ تنظیم کننده ولتاژ

ترانسفورماتور دي الکتریک مایع به قدرت بیشتر از 

10000 کیلو ولت آمپر

5.0%4.0%

34285371020

ـ ـ ـ دستگاه کنترل پنل لمسی 

(نمایشگر HMI) همراه با cpu و 

داراي قابلیت برنامه ریزي

 (HMI نمایشگر) ـ ـ ـ دستگاه کنترل پنل لمسی

همراه با cpu و داراي قابلیت برنامه ریزي
5.0%4.0%
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34385371040

--- کنترل پنل الکتریکی 

مخصوص لوازم خانگی، (یخچال، 

لباسشویی و...) و لوازم صوتی و 

تصویري (تلویزیون، رادیو پخش و 

(...

 --- کنترل پنل الکتریکی مخصوص لوازم خانگی، 

(یخچال، لباسشویی و...) و لوازم صوتی و تصویري 

(تلویزیون، رادیو پخش و ...) :ـ براي ولتاژ حداکثر

5.0%4.0%

34485392240

ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 115 ولت براي 

هواپیما در صورتی که توسط 

شرکت هاي هواپیمایی وارد شود

ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 115 ولت براي هواپیما در صورتی 

که توسط شرکت هاي هواپیمایی وارد شود :ـ
5.0%4.0%

34586050000

واگن مسافري راه آهن یا تراموا، غیر 

خودرو؛ واگن توشه، واگن پست و 

سایر واگن هاي راه آهن یا تراموا 

براي منظورهاي خاص، غیر خودرو 

(به-استثناي آنهایی که مشمول 

شماره 04  86 می شوند).

واگن مسافري راه آهن یا تراموا، غیر خودرو؛ واگن 

توشه، واگن پست و سایر واگن هاي راه آهن یا تراموا 

براي منظورهاي خاص، غیر خودرو (به-استثناي 

آنهایی که مشمول شماره 04  86 می شوند). :86 

می شوند).

10.0%7.0%

ـ ـ سایر34686072900
ـ ـ سایر اجزاء و قطعات لکوموتیوهاي راه آهنیا 

ترامواي یانواقل روي خط راه آهن.
5.0%5.0%

34786073000
ـ قالب هاو سایر وسایل کوپلینگ، 

ضربه گیر و اجزاء و قطعات آنها

ـ قالب هاو سایر وسایل کوپلینگ، ضربه گیر و اجزاء و 

قطعات آنها ا
5.0%5.0%

ـ ـ سایر34886079900
ـ ـ سایر اجزاء و قطعات لکوموتیوهاي راه آهنیا 

ترامواي یانواقل روي خط راه آهن
5.0%5.0%

34986080000

ملحقات و مهارکننده هاي خط 

راه آهن یا تراموا؛ تجهیزات مکانیکی 

(از جمله الکترومکانیکی) 

عالمت دادن،  ایمنی یا کنترل 

ترافیک براي راه آهن، تراموا، جاده، 

راه هاي آبی داخلی، تسهیالت 

پارکینگ، تأسیسات بندري یا باند 

فرودگاه ها؛ اجزاء و قطعات آنها.

ملحقات و مهارکننده هاي خط راه آهن یا تراموا؛ 

تجهیزات مکانیکی (از جمله الکترومکانیکی) 

عالمت دادن،  ایمنی یا کنترل ترافیک براي راه آهن، 

تراموا، جاده، راه هاي آبی داخلی، تسهیالت پارکینگ، 

تأسیسات بندري یا باند فرودگاه ها؛ اجزاء و قطعات 

آنها.

10.0%5.0%

35087013020
--- تراکتور کشاورزي با قدرت 

بیشتر از 120 اسب بخار

 --- تراکتور کشاورزي با قدرت بیشتر از 120 اسب 

بخار  تراکتورهاي چرخ زنجیري:
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر تراکتورهاي چرخ زنجیري:ـ ـ ـ سایر35187013090
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ـ ـ ـ سایر35287019490

 --- سایر تراکتورهاي کشاورزي بیش از 75 کیلو 

وات اما بیش از 130 کیلو وات نباشد از یک موتور با 

قدرت)

5.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر35387019590
 --- سایرتراکتورهاي کشاورزي بیش از 130 کیلو 

وات از یک موتور باقدرت
5.0%4.0%

35487022000

ـ  با هر دو موتور پیستونی 

درونسوز تراکمی – احتراقی (دیزل 

یا نیمه-دیزل) و موتور برقی به 

عنوان نیروي محرکه (هیبریدي)

وسایل نقلیه موتوري با هر دو موتور پیستونی 

درونسوز تراکمی- احتراقی و موتور برقی به عنوان 

نیروي محرکه هیبریدي

5.0%4.0%

35587023000

ـ با هر دو موتور پیستونی درونسوز 

جرقه-اي – احتراقی  تناوبی و 

موتور برقی به عنوان نیروي محرکه

ـ وسایل نقلیه موتوري براي حمل ده نفر یا بیشتربا 

هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه-اي – احتراقی  

تناوبی و موتور برقی به عنوان نیروي محرکه

5.0%4.0%

35687024000
ـ تنها با موتور برقی به عنوان 

نیروي محرکه

ـ وسایل نقلیه موتوري براي حمل ده نفر یا بیشتر 

تنها با موتور برقی به عنوان نیروي محرکه
5.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر35787041090
ـ ـ ـ سایر  دامپرهاي طراحی شده براي استفاده در 

خارج از شاهراه ها
5.0%4.0%

35887051010

ـ ـ ـ داراي دو کابین مجزا (کابین 

کنترل و هدایت خودرو و کابین 

جرثقیل)، به نحوي که کامیون و 

جرثقیل براي یکدیگر طراحی شده 

باشند.

ـ ـ ـ کامیون هاي جرثقیل داراي دو کابین مجزا 

(کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به 

نحوي که کامیون و جرثقیل براي یکدیگر طراحی 

شده باشند. :ـ کامیون هاي جرثقیل

5.0%5.0%

ـ ـ ـ سایر35987085039

ـ ـ ـ سایر  محورهاي محرك (Drive-axles) با 

دیفرانسیل، حتی مجهز به سایر اجزاي انتقال نیرو و 

محورهاي غیرمحرك مربوطه؛ و قطعات مربوطه

5.0%4.0%

ـ ـ ـ ـ سایر36087087029
ـ ـ ـ ـ سایر چرخ هاي جاده اي (Road wheels) و 

قطعات و ملحقات مربوطه:
10.0%4.0%

36187111012
---- از نوع مورد استفاده در 

پیست و انواع کارتینگ

 ---- از نوع مورد استفاده در پیست و انواع کارتینگ 

موتور سیکلت  داراي موتور پیستونی درونسوز تناوبی 

با حجم سیلندر حداکثر 50 سی سی:

5.0%4.0%

---- سایر36287111019
 ---- سایر موتور سیکلت داراي موتور پیستونی 

درونسوز تناوبی با حجم سیلندر حداکثر 50 سی سی:
55.0%4.0%
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--- سایر36387116090
  ---با موتور برقی براي نیروي محرکه موتورسیکلت 

ها
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ   تریلرها و نیمه تریلرها بوژيـ ـ ـ بوژي36487163920

36587163930
--- تریلر مخصوص حمل 

شیشه-هاي تخت فاقد کفی و محور

 --- تریلر مخصوص حمل شیشه-هاي تخت فاقد 

کفی و محور
5.0%4.0%

%15.0%15.0 --- پرنده هاي بدون سرنشین--- پرنده هاي بدون سرنشین36688021110

--- سایر36788021190
  --- سایر هلیکوپتر بدون بار به وزن حداکثر 2000 

کیلوگرم
15.0%15.0%

36888021200
ـ ـ بدون بار به وزن بیشتر از 

2000 کیلوگرم
%5.0%5.0ـ ـ هلیکوپتربدون بار به وزن بیشتر از 2000 کیلوگرم

36988024000

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه 

هوایی، بدون بار به وزن بیشتر از 

15000 کیلوگرم

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن 

بیشتر از 15000 کیلوگرم
5.0%5.0%

37088031000
ـ ملخ ها و قسمت هاي گردنده و 

اجزاء و قطعات آنها
%5.0%5.0ـ ملخ ها و قسمت هاي گردنده و اجزاء و قطعات آنها

37188032000
ـ تجهیزات فرودآمدن و اجزاء و 

قطعات آنها
%5.0%5.0ـ تجهیزات فرودآمدن و اجزاء و قطعات آنها

37288033000
ـ سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا 

هلیکوپتر
%5.0%5.0ـ سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر

%5.0%5.0ـ تانکرهاـ تانکرها37389012000

37489019000

ـ سایر وسایل نقلیه آبی براي حمل 

و نقل کاال و سایر وسایل نقلیه آبی 

براي حمل و نقل توام اشخاص و 

کاال

ـ سایر وسایل نقلیه آبی براي حمل و نقل کاال و سایر 

وسایل نقلیه آبی براي حمل و نقل توام اشخاص و کاال
5.0%5.0%

37590131000

- دوربین  نشانه گیري براي نصب 

روي اسلحه؛ پریسکوپ؛ دوربین 

طراحی شده به عنوان قطعات 

ماشین ها، وسایل، دستگاه ها یا 

آالت این فصل یا قسمت شانزدهم

ـ دوربین  نشانه گیري براي نصب روي اسلحه؛ 

پریسکوپ؛ دوربین طراحی شده به عنوان قطعات 

ماشین ها، وسایل، دستگاه ها یا آالت این فصل یا 

قسمت شانزدهم

10.0%10.0%

%5.0%5.0ـ ـ ـ آالت و دستگاه هاي لرزه نگاريـ ـ ـ آالت و دستگاه هاي لرزه نگاري37690158010

%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی کنتور برقـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی37790283011

%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ سایرکنتور برقـ ـ ـ ـ سایر37890283019

%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی کنتور برقـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی37990283021
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%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ سایر  کنتور برقـ ـ ـ ـ سایر38090283029

   * زمان اجرایی شدن موافقتنامه 5 آبان ماه 1398 خواهد بود      
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