
    گروه ده کاالییمرتبط با  1395سال  تغییرات تعرفه اي
  

 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  40 26 ـ ـ ـ سایر 01012990  .1

  32 26 ـ سایر 01019000  .2

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01051190  .3

  10 5 ـ ـ ـ سایر 01051290  .4

  32 15 ها ـ ـ مرغابی 01051300  .5

  15 5 ـ ـ غازها 01051400  .6

  15 5 ـ ـ مرغ شاخدار 01051500  .7

  55 32 ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاري 01059410  .8

  55 32 گذار ـ ـ ـ پولت مرغ تخم 01059420  .9

  55 32 ـ ـ ـ سایر 01059490  .10

  55 32 ـ ـ سایر 01059900  .11



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01061190  .12

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01061290  .13

  20 15 هاي صحرایی ها و خرگوش ـ ـ خرگوش 01061400  .14

  55 40 ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی 01061910  .15

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01061990  .16

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01062090  .17

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01063190  .18

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01063290  .19

  20 15 ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی 01063320  .20

  20 10 ـ ـ ـ سایر 01063390  .21

  20 15 ـ ـ ـ سایر 01064130  .22

  20 15 ـ ـ سایر 01064900  .23



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

 2فصل   .24

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
،  02071420واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

و  02072790، 02072710،  02072600،  02071430
موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي  02099000

 می باشد . 

- -  

  55 40 ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ 02071310  .25

  55 40 مرغـ ـ ـ احشاء تازه یا سرد کرده  02071320  .26

  55 40 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 02072400  .27

  55 40 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500  .28

  55 40 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 02074100  .29

  55 40 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02074200  .30

  55 40 ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده 02074300  .31

  55 40 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده 02074400  .32

  55 40 ـ ـ سایر، منجمد 02074500  .33

  55 40 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده 02075100  .34



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02075200  .35

  55 40 جگر چرب، تازه یا سردکرده ـ ـ 02075300  .36

  55 40 ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده 02075400  .37

  55 40 ـ ـ سایر، منجمد 02075500  .38

  55 40 ـ مرغ شاخدار 02076000  .39

 3فصل   .40

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
 03061500واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

موکول به اخذ   03062500و  03061700، 03061600،
 موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي می باشد . 

- -  

  Anguilla( 5 26ـ ـ مارماهی (گونه  03019200  .41

  55 32 ـ ـ ـ سایر 03019990  .42

43.  03027200 
 ,.Pangasius spp., silurus., clarias sppـ ـ گربه ماهی(

Ictalurus spp(. 26 40  

44.  03027300 

 Cyprinus carpio, carassiusـ ـ انواع ماهی کپور (
carassius, Ctenopharyngodon idellus ,
Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, 

Mylopharyngodon piceus( 

26 40  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  Anguilla spp(. 5 26ـ ـ مارماهی ( 03027400  .45

  40 26 ها ماهی ماهی و سایر کوسه سگ  ـ ـ 03028100  .46

  Rajidae( 26 40ـ ـ سفره ماهی ( 03028200  .47

  Dissostichus spp(. 26 40دندان ( ـ ـ ماهی نیش 03028300  .48

  55 40 آال ـ ـ ماهی قزل 03031400  .49

50.  03032400 
 Pangasius spp. Silurus spp. Clariasـ ـ گربه ماهی(

spp. Lctalurus spp( 32 55  

  55 32 ـ ـ انواع ماهی کپور 03032500  .51

  Anguilla spp( 5 26ـ ـ مارماهی ( 03032600  .52

53.  03035300 
)، Sardina pilchardus, Sardinops sppها ( ـ ـ ساردین

 Sprattusماهی کوچک ( )، شاهSardinella sppساردینال (
sprattus( 

10 26  

  Pollachius virens( 10 26زغال ماهی یا پوالك (ـ ـ  03036500  .54

  26 10 ها ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه 03038100  .55

  Rajidae( 32 55ـ ـ سفره ماهی ( 03038200  .56



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  Dissostichus spp(. 10 26ـ ـ ماهی نیش دندان ( 03038300  .57

  26 10 ـ جگر و تخم ماهی 03039000  .58

59.  03043200 
 Pangasius spp., sillurus spp., clariasماهی(  ـ ـ گربه

spp., lctalurus spp(. 40 55  

  55 5 آال ـ ـ  انواع ماهی قزل 03044200  .60

  40 55 (.Dissostichus spp) ماهی نیش دندان -- 03044600  .61

  Dissostichus spp(. 40 55ماهی نیش دندان (  ـ ـ 03045500  .62

63.  03046200 
 Pangasius spp., sillurus spp., clariasماهی (  ـ ـ گربه

spp., lctalurus spp(. 40 55  

  Pollachius virens( 40 55ـ ـ زغال ماهی یا پوالك ( 03047300  .64

  55 40 آال ـ ـ انواع ماهی قزل 03048200  .65

  Dissostichus spp(. 32 55ـ ـ ماهی نیش دندان ( 03048500  .66

  55 40 ها ماهی ـ ـ شاه 03048600  .67

68.  03052000 
زده یا در  شده، نمک کرده، دودي  ماهی، خشک ـ جگر ماهی، تخم و منی

  20 10 نمک آب



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 15 آال ـ ـ انواع ماهی قزل 03054300  .69

70.  03054400 

 Pangasiusماهی ( )، انواع گربهOreochromis sppـ ـ تیالپیا (
spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp ،(.

 Cyprinus carpio, carassiusانواع کپورماهیان (
carassius, ctenopharyngodon idellus, 
Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp ,.

Mylopharyngodon piceus) مارماهی ،(Anguilla spp ،(.
 ).channa spp) و ماهی سرماري (lates niloticusسوف نیل (

15 55  

  55 10 ـ ـ سایر 03055900  .71

  55 20 ـ ـ باله کوسه 03057100  .72

  55 20 ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء 03057200  .73

  55 20 ـ ـ سایر 03057900  .74

75.  03062100 
شیرین یا خاردار  هاي دریایی آب اي و سایر خرچنگ ـ ـ خرچنگ صخره

)Palinurus  ،گونهPanulirus  ،گونهJasus( 20 55  

  55 20 ـ ـ خرچنگ دم کوتاه 03062400  .76

  Rhopilema spp( 26 55ـ عروس دریایی ( 03083000  .77



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

 4فصل   .78
 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:

موکول به اخذ  04039090واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه شماره 
 موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي می باشد . 

- -  

  55 32 ـ ـ ـ سایر 04039090  .79

  55 32 ـ ـ ـ تخم خوراکی 04072010  .80

  55 32 ـ ـ ـ سایر 04072090  .81

  55 32 ـ ـ سایر 04072900  .82

  55 32 ـ سایر 04079000  .83

  55 32 ـ ـ سایر 04081900  .84

  40 20 ـ ـ سایر 04089900  .85

  55 32 ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل 04100010  .86

  55 32 ـ ـ ـ سایر 04100090  .87

88.  05010000 
شده؛ آخال موي  موي انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته

  55 32 انسان.



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

89.  05040000 
روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، 

زده یا  زده، نمک ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ بادکنک و شکمبه 
 کرده یا دودي. در آب نمک، خشک

5 55  

  55 40 ـ سایر 05059000  .90

91.  05119100 
ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد  ـ ـ محصوالت از ماهی

  55 20 3ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 

  55 40 ـ ـ ـ سایر 05119990  .92

 6فصل   .93

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
 06042020، 06042010واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي 

موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي  06049000و 
 می باشد . 

- -  

  55 40 ـ ـ ـ سایر 06042020  .94

  55 40 ـ سایر 06049000  .95

 7فصل   .96

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
،  07081000واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

07093000  ،07094000  ،07097000 ،07102100  ،
07131000 ،07133400  ،07135000  ،07136000  ،
07139000 ،07141000 ،07142000  ،07143000  ،
موکول به اخذ  07149000و  07145000،  07144000

 می باشد . موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي 

- -  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

97.  07135000 
 Viciaاي  و باقالي علوفه Major) از نوع (Vicia fabaـ باقال 
faba   از نوعequina ؛Vicia faba  از نوعMinor 40 55  

  55 40 ـ سایر 07139000  .98

  Cassava( 20 55ـ ریشه مانیوك ( 07141000  .99

  55 20 ـ سایر 07149000  .100

 8فصل   .101

 به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:یک بند به شرح ذیل 
و  08025100واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي  08025200
 می باشد . 

- -  

 9فصل   .102

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
،  09102011واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

 09102090و  09102014،  09102013،  09102012
 موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي می باشد . 

- -  

  55 32 بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر ـ ـ ـ در بسته 09030010  .103

  20 15 سایرـ ـ ـ  09030090  .104

  32 20 بندي آماده براي خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر ـ ـ ـ در بسته 09041110  .105

  55 32 فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر بندي آماده براي خرده ـ ـ ـ در بسته 09041210  .106



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  26 20 ـ ـ ـ سایر 09041290  .107

  55 32 فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر خردهبندي آماده براي  ـ ـ ـ در بسته 09042110  .108

  26 15 ـ ـ ـ سایر 09042190  .109

  55 32 فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر بندي آماده براي خرده ـ ـ ـ در بسته 09042210  .110

  55 32 فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر بندي آماده براي خرده ـ ـ ـ در بسته 09101110  .111

  55 40 برنجـ خرده  10064000  .112

  10 5 ـ گندم سیاه 10081000  .113

  10 5 ـ ـ بذر 10082100  .114

  10 5 ـ ـ سایر 10082900  .115

  10 5 ـ دانه قناري 10083000  .116

  15 10 ـ فونیو 10084000  .117

  10 5 ـ سایر غالت 10089000  .118



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

 11فصل   .119

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
،  11031900واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

11032000  ،11041200  ،11041900  ،11042200  ،
11042900  ،11043000  ،11051000  ،11061000  ،
و  11081400،  11081300،  11081100،  11062000
موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي   11081900

 می باشد . 

- -  

  55 40 ـ ـ سایر 11031900  .120

  55 40 ـ به هم فشرده به صورت حبه 11032000  .121

  55 40 ـ ـ از جو دو سر 11041200  .122

  55 40 ـ ـ از سایر غالت 11041900  .123

  55 40 ـ ـ از جو دو سر 11042200  .124

  55 40 ـ ـ از سایر غالت 11042900  .125

  55 40 شده یا آسیابشده  کامل، پهن شده، فلس ـ جوانه غالت، 11043000  .126

  55 26 ـ آرد، زبره و پودر 11051000  .127

  55 20 07 13کرده شماره  ـ از سبزیجات غالفدار خشک 11061000  .128



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 20 07  14هاي زیر خاکی شماره   ها یا غده ـ از ساگو یا از ریشه 11062000  .129

  55 40 ـ ـ نشاسته گندم 11081100  .130

  55 40 زمینی ـ ـ فکول سیب 11081300  .131

  Cassava( 40 55ـ ـ فکول مانیوك (آرد ریشه مانیوك  11081400  .132

  55 40 ها ها و فکول ـ ـ سایر نشاسته 11081900  .133

 12فصل   .134

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
،  12081000واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت  12089090و 12089000
 جهادکشاورزي می باشد . 

- -  

  55 10 ـ از دانه سویا 12081000  .135

  55 40 ـ ـ ـ آرد بادام زمینی 12089010  .136

  55 10 ـ ـ ـ سایر 12089090  .137

  55 20 نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده آسیابـ گل رازك،  12101000  .138

  55 15 ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدي 12119091  .139



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 10 ـ ـ سایر 12122900  .140

  10 5 ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 13019020  .141

 15فصل   .142

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
و  15019000واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

موکول به اخذ موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي می 15099000
 باشد . 

- -  

  40 26 ـ سایر 15079000  .143

  55 20 ـ سایر 15089000  .144

145.  15100000 
آید، حتی  ها و اجزاء آنها که منحصراً از زیتون به دست می سایر روغن
ها یا  ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن تصفیه شده

 .15  09هاي مشمول شماره  ها یا اجزاء روغن اجزاء آنها با روغن
32 55  

  55 26 ـ ـ ـ سایر 15119090  .146

  55 26 ـ ـ سایر 15121900  .147

  55 40 فروشی هاي خرده بندي ـ ـ ـ در بسته 15131910  .148

  55 40 ـ ـ ـ ـ سایر 15132999  .149

  55 26 ـ ـ سایر 15141900  .150



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 26 ـ ـ سایر 15152900  .151

  55 20 ـ ـ ـ سایر 15162090  .152

  55 40 ـ ـ ـ سایر 15219090  .153

154.  19041000 
کردن یا تفت دادن به دست آمده  هاي غالت که با عمل پف ـ فرآورده

  55 40 باشد.

155.  19042000 
داده نشده یا از مخلوط  هاي غذایی حاصل از برگه غالت تفت ـ فرآورده

هاي غالت تفت داده شده یا غالت  هاي غالت تفت داده نشده و برگه برگه
 پف کرده.

40 55  

  55 40 ـ خرده گندم برشته 19043000  .156

  55 40 ـ سایر 19049000  .157

158.  19051000 
» کنکه بروت«)، موسوم به Crispbreadـ نان خشک و ترد (

)knackebrot( 40 55  

  55 40 ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000  .159

  55 40 اند کننده افزوده هایی که به آنها مواد شیرین ـ ـ بیسکویت 19053100  .160

  55 40 ها و ویفرها ـ ـ وافل 19053200  .161



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

162.  19054000 
)، نان برشته شده و محصوالت برشته شده Rusksـ نان سوخاري (

  55 40 مشابه

  55 40 ـ سایر  ـ ـ 19059090  .163

 20فصل   .164

 یک بند به شرح ذیل به مندرجات یادداشت فصل اضافه گردد:
 20079100واردات اقالم موضوع ردیف تعرفه هاي شماره 

،20079990  ،20091200  ،20092100  ،20093100  ،
20095000  ،20096100 ،20096900  ،20097100  ،
موکول به اخذ  20098990و  20098100،  20097900

 موافقت قبلی از وزارت جهادکشاورزي می باشد  

- -  

165.  21032000 
هاي گوجه  ) و سایر سسTomato ketchupفرنگی ( گوجهـ کچاپ 

  55 40 فرنگی

  55 40 ـ سایر 21039000  .166

  55 40 هاي مربوط به آنها ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده 21041000  .167

  55 40 هموژنیزه  )،Compositeمرکب ( هاي غذایی  ـ فرآورده 21042000  .168

  55 40 )، حتی داراي کاکائو.Edible iceزده ( هاي یخ بستنی و سایر شربت 21050000  .169

  20 26 مایع هاي غذایی مکمل --- 22029010  .170

171.  24021000 
ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهاي برگ نوك بریده) و سیگاریلو، حاوي  

  20 5 توتون



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

172.  25010020 
ـ براي تغییر شیمیایی (جداسازي سدیم از کلر) براي تهیه سایر   ـ ـ
  10 5 مواد

173.  25140000 
سنگ لوح، حتی ناهمواري گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره 

) Slabs) یا به شکل لوح (Blockیا به نحوي دیگر، به صورت بلوك (
 مربع یا مستطیل.

15 26  

174.  25151200 
ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوي دیگر، به صورت بلوك 

)Block) یا به شکل لوح (Slabs (26 15 مربع یا مربع مستطیل  

  10 5 هاي چخماق هاي صاف و سنگ ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ  ـ ـ 25171010  .175

  10 5 ـ ـ از مرمر 25174100  .176

  40 32 ـ ـ ـ روغن موتور 27101910  .177

  10 5 آب مقطر--- 28530010  .178

  32 26 چسب زخم انگشتی ، چسب تزریق یا خونگیري --- 30051010  .179

180.  30051020 
بندي و آالت هایی که صرفاً به منظور نگهداشتن لوازم زخمـ ـ ـ چسب

  32 40 شود.و وسایل استفاده می

181.  30059010 
ـ ـ ـ باندهاي ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و 

اي دندانپزشکی ساده و  اي، لنوگاز ساده، رول پنبه باندکشی و لوله
 پدچشمی

20 32  

  20 5 هاي فوري اولیه هاي مخصوص دارو براي کمک کیف و جعبهـ  30065000  .182



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  40 20 هاي ساختمانی ها و پوشش ـ ـ ـ رنگ 32091040  .183

  10 10 ـ سایر 32139000  .184

  26 55 ـ ـ ـ صابون رختشویی 34011150  .185

  26 55 ـ ـ ـ پودر 34012040  .186

  26 55 ـ ـ ـ سایر 34012090  .187

188.  34022010 
قالبی، پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر ـ ـ ـ دترجنت 

کیلوگرم و کمتر مناسب براي  5بندي  هاي همانند با بسته فراورده
 شستشو دستی

26 40  

189.  34022020 
هاي  ـ ـ ـ پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراورده

هاي  در ماشینکیلوگرم و کمتر مناسب استفاده  5بندي  همانند، با بسته
 شستشو

26 40  

  10 5 ـ ـ ـ سایر 34022090  .190

  55 40 هاي همانند براي کفش یا چرم ها و فرآورده ها، کرم ـ واکس 34051000  .191

192.  34052000 
هاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبی،  ها، کرم و فرآورده ـ واکس

  55 40 ها یا سایر اشیاء چوبی پارکت

193.  34053000 
ها  هاي همانند براي بدنه وسایل نقلیه باستثناي واکس فرآوردهـ واکس و 

  55 40 براي فلزات



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  40 32 انواع شمع و اشیاء همانند. 34060000  .194

  55 40 بازي ـ اشیاء براي آتش 36041000  .195

  55 40 .36  04بازي شماره  آتش ها، غیر از اشیاء فن کبریت 36050000  .196

  55 40 خانگی ---- 38089121  .197

198.  38200000 
 Antiشده براي ذوب یخ ( هاي ضدیخ و مایعات آماده فرآورده

freezing fluids) preparation prepared-icing and 
15 26  

  20 15 کننده وسایل الکتریکی و الکترونیکی ـ ـ ـ اسپري پاك 38249010  .199

  40 26 ـ وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی 39221000  .200

  55 40 ظروف مالمینـ ـ ـ  39241010  .201

  55 40 ـ ـ ـ سایر 39241090  .202

  55 40 ـ سایر 39249000  .203

204.  39251000 
هاي همانند با گنجایش بیش از  ـ  مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه

  55 32 لیتر 300

  55 32 آنها و آستانه در  ـ در، پنجره و چارچوب 39252000  .205



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

206.  39253000 
پرده ( از جمله پرده کرکره) و اشیاء  اي، ـ پشت دري و پشت پنجره
  55 32 همانند و اجزاء و ملحقات آنها

  55 32 ـ سایر 39259000  .207

  55 32 ـ لوازم براي دفتر کار و مدارس 39261000  .208

  55 32 ـ ـ ـ سایر 39262090  .209

  55 32 هاي کوچک و سایر اشیاء تزئینی ـ مجسمه 39264000  .210

  55 40 ـ ـ ـ خانگی 40151910  .211

  55 40 ـ ـ ـ کارگري و صنعتی 40151930  .212

  55 40 ـ ـ ـ سایر 40151990  .213

  40 32 ـ سایر 40159000  .214

  40 26 پوش و پادري ـ ـ کف 40169100  .215

  40 32 ـ ـ مخصوص ورزش 42032100  .216

  40 55 ـ ـ سایر 42032900  .217



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  40 55 ـ کمربند، حمایل و بند شمشیر 42033000  .218

  40 55 سایر منضمات لباسـ  42034000  .219

220.  42050091 
ـ ـ ـ ـ اشیاءاز چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد 

  32 20 آالت یا وسایل مکانیکی یا براي مصارف فنی مصرف در ماشین

  32 20 ـ ـ ـ سایر 42060090  .221

  55 40 سازي پوستـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات قابل استفاده در  43019000  .222

  55 40 ـ ـ از مینک 43021100  .223

  55 40 ـ ـ سایر 43021900  .224

225.  43022000 
ـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی، به هم متصل 

  55 40 نشده

  10 5 ـ ـ از بامبو 44092100  .226

227.  44140010 
کاري،  معرق، مشبک، منبت، نازك ـ ـ ـ صنایع دستی شامل خراطی،

  55 40 نقاشی روي چوب، خاتم

  55 40 ـ ـ ـ سایر 44140090  .228

229.  44160000 
سازي و اجزاء قطعات  بشکه، تغار، خم، طشت و سایر مصنوعات بشکه

  32 20 آنها از چوب، همچنین تخته خمیده براي ساختن چلیک.



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 سازي (با نقش هندسی) ارسیـ ـ ـ ـ  44181011  .230

  55 40 سازي (با نقش هندسی) ارسیـ ـ ـ ـ  44182011  .231

  55 40 گردان و منحنی) ـ ـ ـ ـ قواره بري (با نقش 44182019  .232

  32 26 ـ سایر 44189000  .233

234.  44201010 
کاري، منبت،  خراطی، معرق، مشبک، نازك صنایع دستی شامل ---

  55 40 نقاشی روي چوب، خاتم

  55 40 ـ ـ ـ سایر 44201090  .235

236.  44209010 
کاري، منبت،  خراطی، معرق، مشبک، نازك صنایع دستی شامل ---

  55 40 نقاشی روي چوب، خاتم

  55 40 سایر --- 44209090  .237

238.  44211010 
کاري، منبت،  خراطی، معرق، مشبک، نازك صنایع دستی شامل ---

  55 40 نقاشی روي چوب، خاتم

  55 40 سایر --- 44211090  .239

240.  44219020 
کاري، منبت،  خراطی، معرق، مشبک، نازك شاملصنایع دستی  ---

  55 40 نقاشی روي چوب، خاتم

  55 40 ـ ـ از بامبو 46012100  .241



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ ـ از خیزران 46012200  .242

  55 40 ـ ـ سایر 46012900  .243

  55 40 ـ ـ از بامبو 46019200  .244

  55 40 ـ ـ از خیزران 46019300  .245

  55 40 ـ ـ از سایر مواد نباتی 46019400  .246

  55 40 ـ ـ سایر 46019900  .247

  55 40 ـ ـ از بامبو 46021100  .248

  55 40 ـ ـ ـ شامل کپوبافی 46021210  .249

  55 40 ـ ـ ـ سبدبافی و حصیربافی 46021220  .250

  55 40 ـ ـ ـ سایر 46021290  .251

  55 40 ـ ـ ـ شامل کپوبافی 46021910  .252

  55 40 ـ ـ ـ سایر 46021990  .253

  55 40 سایرـ  46029000  .254



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ پاکت 48171000  .255

  55 40 نگاري ـ نامه کارتی ( کارت کاغذي)، کارت پستال غیرمصور  و کارت نامه 48172000  .256

257.  48173000 
هاي نگارشی از کاغذ یا مقوا، حاوي  ـ جعبه، کیسه، کیف و مجموعه

  55 40 نگاري کاغذي اي از اشیاء نامه مجموعه

  55 40 توالتـ کاغذ  48181000  .258

  55 40 کردن آرایش و حوله ـ دستمال، دستمال پاك 48182000  .259

  55 40 ـ رومیزي و دستمال سفره 48183000  .260

  55 40 ـ لباس و متفرعات لباس 48185000  .261

  55 40 ـ ـ ـ سایر 48189090  .262

263.  48201000 
ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، 

  55 40 هاي کاغذ یادآوري، دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند دسته

  55 40 ـ دفترچه مشق 48202000  .264

  55 40 ـ جلد (غیر از جلد کتاب)، پوشه و جلد پرونده 48203000  .265

  55 40 دار اي تجاري و دسته اوراق کاربن هاي چند نسخه ـ فرم 48204000  .266



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 یا براي کلکسیون ـ آلبوم براي نمونه 48205000  .267

  55 40 ـ سایر 48209000  .268

  32 20 ـ ـ از بامبو 48236100  .269

  26 15 ساز از خمیر کاغذ) ـ ـ ـ پاپیه ماشه (اشیاء دست 48239020  .270

  26 15 ـ ـ ـ تذهیب، تشعیر نگارگري ایران 48239030  .271

  26 20 هاي تجاري و همانند ـ ـ ـ کاتالوگ 49029010  .272

  26 20 هاي طبی ـ ـ ـ کاتالوگ 49029020  .273

274.  49029040 
ـ ـ ـ مجموعه و گراور و محصوالت نقاشی و رسم و مجموعه صفحات که 

  26 20 جنبه علمی و فنی ندارد

  10 5 ـ ـ ـ سایر 49029090  .275

  26 15 آمیزي، براي کودکان.  هاي تصویر نقاشی یا رنگ کتاب 49030000  .276

  26 15 یا چاپی، با یا بدون تصویر، حتی صحافی شده.کتاب نت موسیقی خطی  49040000  .277

  15 10 ـ کره جغرافیایی 49051000  .278



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  15 10 به شکل کتاب ـ ـ  49059100  .279

  15 10 ـ ـ سایر 49059900  .280

281.  49060000 

هاي  ها و رسم ها براي معماري، مهندسی و سایر نقشه ها و رسم نقشه
اصل آنها با دست تهیه شده، صنعتی، تجارتی، توپوگرافی یا همانند که 

برداري به طریقه عکاسی روي کاغذ  متون نوشته شده با دست، نسخه
ها با متون مذکور  ها و رسم برداري با کاربن از نقشه حساس شده و نسخه

 در فوق.

10 15  

282.  49090000 
هاي چاپ شده با مضمون تهنیت،  کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت

هاي شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا  اطالعیهپیغام یا 
 ملحقات.

40 55  

283.  49100000 
شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن  تقویم از هر نوع، چاپ

  55 40 شود. به مرور ایام کنده یا باطل می

  26 20 همانندهاي بازرگانی و  ـ محصوالت چاپی تبلیغاتی تجاري، کاتالوگ 49111000  .284

  26 20 ها ـ ـ تصاویر، گراورها، عکس 49119100  .285

286.  49119910 
هاي تعلیمی، علمی و جغرافیایی تجسمی و بدون مشخصات  ـ ـ ـ نقشه

  26 15 توپوگرافی

  15 10 ـ ـ ـ بلیط، بارنامه و بارنامه پرواز 49119930  .287

288.  56021000 
-Stitchبافته (هاي با الیاف دوخته  زده و پارچه ـ نمد سوزن

bonded( 32 40  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  40 32 ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان 56022100  .289

  40 32 ـ ـ از سایر مواد نسجی 56022900  .290

  40 32 ـ سایر 56029000  .291

  32 20 ـ نخ و طناب الستیکی، پوشانده شده با منسوج 56041000  .292

  40 32 بندي ـ ـ ریسمان براي بستن یا براي عدل 56074100  .293

  40 32 ـ ـ ـ سایر 56074990  .294

  40 32 ـ ـ ـ سایر 56075090  .295

  32 20 5303ـ ـ ـ از کنف یا سایر الیاف نسجی از پوست نباتات شماره  56079010  .296

  40 32 ـ ـ ـ سایر 56079090  .297

298.  56090000 
، 54  05یا  54  04اشیاء از نخ، نوار یا اشکال همانند مشمول شماره 

طناب یا کابل، که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره ریسمان، 
 دیگر تعرفه نباشد.

32 40  

  55 40 ـ ـ ـ گبه 57011010  .299

  55 40 ـ ـ ـ سایر 57011090  .300



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ از سایر مواد نسجی 57019000  .301

  55 40 جز سیرجان ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی و نخی کلیه مناطق به 57021010  .302

  55 40 ـ ـ گلیم یک رو پشمی سیرجان (شیرپکی پیچ)ـ  57021020  .303

  55 40 ـ ـ ـ گلیم یک رو پشمی سیرجان (فرش نیم بافت شیر پکی پیچ) 57021030  .304

  55 40 ـ ـ ـ گلیم دورو پشمی 57021040  .305

  55 40 ـ ـ ـ گلیم کف ابریشم 57021050  .306

  55 40 ـ ـ ـ گلیم تمام ابریشم 57021060  .307

  55 40 سایر ـ ـ ـ 57021090  .308

  Coir( 40 55ها از الیاف نارگیل ( ـ کفپوش 57022000  .309

  55 40 از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان  ـ ـ 57023100  .310

  55 40 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57023200  .311

  55 40 ـ ـ از سایر مواد نسجی 57023900  .312

  55 40 از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان  ـ ـ 57024100  .313



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57024200  .314

  55 40 ـ ـ از سایر مواد نسجی 57024900  .315

316.  57025000 
 Not)، پرداخت نشده (Not of pileـ سایر، نه با ساختار پرزدار (

made up ( 40 55  

  55 40 ـ ـ ـ احرامی (سجاده) 57029110  .317

  55 40 ـ ـ ـ سایر 57029190  .318

  55 40 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 57029200  .319

  55 40 ـ ـ ـ زیلو 57029910  .320

  55 40 ـ ـ ـ سایر 57029990  .321

  55 40 ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان 57031000  .322

  55 40 آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 57032000  .323

  55 40 مصنوعیـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا  57033000  .324

  55 40 ـ از سایر مواد نسجی 57039000  .325



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 متر مربع باشد 3/0ـ چهارگوش، که مساحت آن حداکثر  57041000  .326

  55 40 ـ ـ ـ کفپوش نسجی از نمد 57049010  .327

  55 40 ـ ـ ـ سایر 57049090  .328

  55 40 ـ ـ ـ جاجیم 57050010  .329

  55 40 ـ ـ ـ سایر 57050090  .330

  55 40 ـ گلدوزي و قالبدوزي بدون زمینه نمایان 58101000  .331

  55 40 از پنبه  ـ ـ 58109100  .332

  55 40 ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 58109200  .333

  55 40 ـ ـ از سایر مواد نسجی 58109900  .334

335.  59011000 
اي، از انواعی که  هاي نسجی اندوده با صمغ یا با مواد نشاسته ـ پارچه

  26 20 روند. سازي یا مصارف همانند به کار می صحافی، جلدسازي، غالفبراي 

336.  65010000 
نشده و  گیري از نمد، قالب  ساخته، بدنۀ کاله و باشلق کاله نیمه

هاي  )   و مانشون (از جمله مانشونPlateauxنشده، پالتو ( دار لبه
 چاکدار)، از نمد.

40 55  

337.  65020000 
باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن نوار از  هر  گیسساخته،  کاله نیمه

  55 40 دار نشده، آستر نشده، تزیین نشده. نشده، لبه گیري ماده، قالب



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

338.  65040000 
باف یا تهیه شده از جفت و جورکردن  هاي سر، گیس کاله و سایر پوشش

  55 40 شده. نوار از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین

339.  65050000 

باف، یا تهیه شده از دانتل،  هاي سر، کشباف یا قالب سایر پوشش کاله و
هاي نسجی، به صورت توپ (ولی نه به صورت نوار)،  نمد یا سایر پارچه

شده  یا  تزئین شده، تور از هر ماده، حتی آستري  شده یا  حتی آستري 
 تزئین شده.

40 55  

  55 40 ـ ـ از سایر مواد 65069900  .340

341.  65070000 
داخلی، آستر، روپوش، اسکلت کاله، آفتابگیر و بند زیر چانه، براي  نوار

  55 40 کاله.

342.  68010000 
رو و سنگ به صورت لوح  سنگ براي سنگفرش، سنگ براي کنار پیاده

  55 40 براي سنگفرش، از سنگ طبیعی (باستثناي سنگ لوح).

343.  68021000 

حتی به اشکالی )، مکعب بزرگ و کوچک و همانند Tileـ چهار گوش (
مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع  غیر از مربع یا مربع

شده به طور  کمتر از هفت سانتیمتر جاي گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگ
 مصنوعی

40 55  

  Alabaster( 40 55ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام ( 68022100  .344

  55 40 سنگ خارا (گرانیت)  ـ ـ 68022300  .345

  55 40 ها ـ ـ سایر سنگ 68022900  .346

347.  68029110 
کاري  ـ ـ ـ رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده

  55 40 و حکاکی نشده



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ ـ ـ سایر 68029190  .348

349.  68029210 
کاري  ـ ـ ـ رخام پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده

  55 40 و حکاکی نشده

  55 40 ـ ـ ـ سایر 68029290  .350

351.  68029310 
کاري و  ـ ـ ـ پولیش داده شده، شکل داده شده یا کار شده اما کنده

  55 40 حکاکی نشده

  55 40 ـ ـ ـ سایر 68029390  .352

353.  68029910 
کاري و  ـ ـ ـ صیقل داده شده، شکل داده شده یا کار شده، اما کنده

  55 40 حکاکی نشده

  55 40 سایر ـ ـ ـ 68029990  .354

  55 40 ـ ـ ـ سنگ براي کف و دیوار 68030010  .355

  55 40 ـ ـ ـ سایر 68030090  .356

357.  68080000 

)، بلوك Tileچهارگوش (  )،Board)، صفحه (Panelلوحه (
)Block ،و اشیاء همانند از الیاف نباتی، از کاه و کلش یا از تراشه (

چوب که با سیمان، گچ چوب، ریزه چوب، خاك اره یا از سایر آخال  خرده
 هاي معدنی به هم فشرده شده باشد. یا با سایر چسباننده

26 32  

  32 26 فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یا مقوا ـ ـ  68091100  .358



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  32 26 ـ ـ سایر 68091900  .359

  32 26 ـ سایر اشیاء 68099000  .360

361.  68101110 
بندي  سرباره یا گدازه، دانهـ ـ ـ از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، 

  20 15 شده)

  20 15 ـ ـ ـ سایر 68101190  .362

  20 15 ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام 68101910  .363

  20 15 ـ ـ ـ مورد مصرف براي سنگفرش 68101920  .364

  20 15 ـ ـ ـ از بتون 68101930  .365

  20 15 ـ ـ ـ سایر 68101990  .366

  20 15 ـ ـ ـ براي کف 68109110  .367

  20 15 ـ ـ ـ سایر 68109190  .368

  Articles( 15 20ـ ـ سایر اقالم ( 68118900  .369

370.  68129100 
) و پوشش سر Footwearپوش ( ـ ـ پوشاك، متفرعات پوشاك، پاي

)Headgear( 15 20  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  15 10 ـ اشیاء از تورب 68152000  .371

  32 26 ـ آجر ساختمان 69041000  .372

  32 26 ـ سایر 69049000  .373

  32 26 ـ سفال پوشش بام 69051000  .374

  32 26 ـ سایر 69059000  .375

  32 26 میلیمتر تا 5/2هاي بیشتر از  ـ ـ ـ سایر با ضخامت 70051030  .376

  32 26 میلیمتر 5/4هاي بیشتر از  ـ ـ ـ سایر با ضخامت 70051090  .377

  32 26 میلیمتر 5/4میلیمتر تا  5/2ـ ـ ـ باضخامت بیشتر از  70052120  .378

  32 26 میلیمتر 5/4ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از  70052130  .379

  32 26 ـ ـ ـ سایر 70052190  .380

  32 26 میلیمتر 5/4ـ ـ ـ با ضخامت بیشتر از  70052940  .381

  32 26 ـ ـ ـ سایر 70052990  .382

  32 20 ـ ـ ـ میناکاري شده 70071910  .383



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  20 15 ـ ـ ـ شیشه شربت (گریددارویی) 70109020  .384

  40 20 سایر--- 70109090  .385

  40 32 ـ ـ ـ پشم شیشه 70193910  .386

  15 10 ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع 71131110  .387

  15 10 ـ ـ ـ سایر 71131190  .388

  15 10 ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع 71131910  .389

  15 10 ـ ـ ـ سایر 71131990  .390

  15 10 ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع 71132010  .391

  15 10 ـ ـ سایر ـ 71132090  .392

  15 10 ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی 71141110  .393

  15 10 کاري، صنایع دستی ـ ـ ـ ملیله 71141120  .394

  15 10 ـ ـ ـ مرصع 71141130  .395

  15 10 ـ ـ ـ سایر 71141190  .396



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  15 10 ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی 71141910  .397

  15 10 کاري شده، صنایع دستی ملیلهـ ـ ـ  71141920  .398

  15 10 ـ ـ ـ مرصع 71141930  .399

  26 20 ـ ـ سایر 72149900  .400

  T 20 26ـ ـ پروفیل با مقطع  72162200  .401

402.  72169100 
ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصوالت تخت 

  Flat-rolled Products( 20 26نورد شده (

  26 20 ـ سایر 73129000  .403

404.  73130000 
خاردار آهنی یا فوالدي؛ تسمه تابیده یا مفتول تخت یک ال، خاردار  سیم

تاب، از نوع مورد استفاده در حصارکشی،  یا بدون خار، سیم دوالي شل
 از آهن یا از فوالد.

26 32  

  55 40 ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله 73211110  .405

  55 40 ـ ـ ـ اجاق گاز رومیزي توکار 73211120  .406

  55 40 ـ ـ ـ فر گازي توکار 73211130  .407

  55 40 ـ ـ ـ سایر 73211190  .408



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ ـ با سوخت مایع 73211200  .409

  Solid fuel( 40 55ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد ( 73211900  .410

  55 40 ها ـ ـ با سوخت گازي یا هم با گاز و هم با سایر سوخت 73218100  .411

  55 40 با سوخت مایعـ ـ  73218200  .412

  55 40 ـ ـ سایر، شامل وسایل با سوخت جامد 73218900  .413

  55 40 از چدن  ـ ـ 73221100  .414

  55 40 ـ ـ سایر 73221900  .415

416.  73231000 
دستکش و اشیاء همانند براي   دستمال، ـ پشم آهن یا فوالد؛ اسفنج، قاب

  55 40 کردن ظروف، صیقلی کردن یا مصارف همانند پاك

  26 20 ـ ـ ـ اجزاء و قطعات 73239110  .417

  55 40 ـ ـ ـ سایر 73239190  .418

  26 20 ـ ـ ـ اجزاء و قطعات 73239210  .419

  55 40 ـ ـ ـ سایر 73239290  .420



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  26 20 ـ ـ ـ اجزاء و قطعات 73239410  .421

  55 40 ـ ـ ـ سایر 73239490  .422

  26 20 ـ ـ ـ اجزاء و قطعات 73239910  .423

  55 40 سایرـ ـ ـ  73239990  .424

  55 40 نزن ـ ظرفشویی و روشویی، از فوالد زنگ 73241000  .425

  55 40 داده شده از چدن، حتی لعاب  ـ ـ 73242100  .426

  55 40 ـ ـ سایر 73242900  .427

  26 15 خوار ـ از چدن غیرچکش 73251000  .428

  26 15 ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي 73262000  .429

  20 15 سرپهن، پونز، میخ دو پا و اشیاء همانندـ میخ و میخ  74151000  .430

  55 40 ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی 74181010  .431

  55 40 کوب، صنایع دستی ـ ـ ـ فیروزه 74181020  .432

  55 40 ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی 74181030  .433



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ ـ ـ سایر؛ اجزا و قطعات 74181090  .434

  55 40 پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها ـ لوازم بهداشتی یا 74182000  .435

  55 40 ـ زنجیر و اجزاء و قطعات آن 74191000  .436

  55 40 ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی 74199910  .437

  55 40 کوب، صنایع دستی ـ ـ ـ فیروزه 74199920  .438

  55 40 ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی 74199930  .439

  55 40 ـ ـ ـ صنایع دستی از ورشو 74199940  .440

  55 40 ـ سایر  ـ ـ 74199990  .441

  55 40 ـ ـ ـ رایادتور مربوط به سیستم حرارت مرکزي 76151010  .442

  55 40 ـ ـ ـ سایر 76151090  .443

  55 40 ـ  لوازم بهداشتی یا پاکیزگی و اجزاء و قطعات آنها 76152000  .444

  26 15 ـ ـ ـ سایر 76161090  .445

  26 15 ـ ـ سایر 76169900  .446



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  32 26 ـ بیل و بیلچه 82011000  .447

  32 26 کش، گل تراش ـ کلنگ به هر شکل، کج بیل، کج بیل باغبانی، شن 82013000  .448

449.  82015000 
ـ قیچی باغبانی ( از جمله قیچی براي بریدن گوشت پرندگان) که با یک 

  10 5 کند دست کار می

450.  82016000 
همانند که با دو دست کار بر، قیچی باغبانی و ابزارهاي  ـ قیچی پرچین

  26 15 کند می

  26 20 ـ اره دستی 82021000  .451

  26 20 ـ ـ داراي قسمت عامل از فوالد 82023100  .452

  26 15 چوب ساب و ابزارهاي همانند ـ سوهان، 82031000  .453

  15 10 ـ رنده، اسکنه، مغار و ابزارهاي برنده همانند براي کار روي چوب 82053000  .454

  32 26 داري ـ ـ براي مصارف خانه 82055100  .455

  26 20 کاري و همانند ـ چراغ لحیم 82056000  .456

  26 20 ـ براي کار روي فلزات 82081000  .457

  15 10 ـ ـ ـ سایر 82141090  .458



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  32 26 پایه و اشیاء همانند آویز، ـ کاله آویز، رخت 83025000  .459

460.  84145100 
بام یا  هاي پشت سقفی، هواکشرومیزي، زمینی، دیواري،  هاي بادزن --

  55 40 وات 125برقی به قدرت حداکثر  پنجره، توام شده با موتور

  55 40 ـ یخچال فریزرهاي توأم شده مجهز به درهاي خارجی جداگانه 84181000  .461

  55 40 ـ نوع تراکمی ـ  84182100  .462

  55 40 ـ ـ سایر 84182900  .463

  55 40 لیتر 800گنجاش حداکثر  ـ فریزر از نوع صندوقی، به 84183000  .464

  55 40 لیتر 900ـ فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر  84184000  .465

466.  84185000 
ها  هاي نمایش، ویترین ها، پیشخوان ها، کابینت ـ سایر مبلمان (صندوقچه

و همانند) براي نگهداري و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده 
 یا منجمدکننده.

40 55  

467.  84189920 
ـ ـ ـ انواع درب یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید باي ساید از نوع 

  40 32 خانگی

468.  84189930 
ـ ـ ـ انواع کابینت یخچال، یخچال فریزر، فریزر و ساید باي ساید از نوع 

  40 32 خانگی

  32 26 ـ ـ ـ پکیچ دومنظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی) 84191110  .469



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ ـ ـ سایر 84191190  .470

  55 40 کن و آب سردکن توأم هاي آبگرم ـ ـ ـ دستگاه 84198910  .471

  55 40 از نوع خانگی  ـ ـ 84221100  .472

  32 26 ـ ـ سایر 84221900  .473

474.  84231000 
اشخاص، همچنین ترازوي توزین نوزادان، ترازوهاي  ترازوي توزین -

  40 32 خانگی

  15 10 مستعملـ ـ ـ ـ  84271012  .475

  55 40 ـ ـ ـ ـ مستعمل 84271022  .476

  55 40 ـ ـ ـ ـ مستعمل 84272022  .477

  55 40 هاي تمام اتوماتیک ـ ـ ماشین 84501100  .478

  55 40 کیلو و باالتر 5دوقلو نیمه اتوماتیک  ماشین لباسشویی --- 84501210  .479

  55 40 سایر --- 84501290  .480

  40 32 ـ ـ سایر 84501900  .481



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  40 32 هاي لباسشوئی اتوماتیک ـ ـ ـ دیگ و منبع مخصوص ماشین 84509010  .482

  55 40 ـ چرخ دوزندگی از نوع خانگی 84521000  .483

  55 40 ـ ـ ـ سایر 84709090  .484

  55 40 ـ ـ ـ ماشین اسکناس شمار 84729010  .485

  55 40 ـ ـ ـ ماشین بانداژ اسکناس 84729020  .486

  55 40 ـ ـ ـ ماشین پرفراژ 84729030  .487

  55 40 ـ ـ ـ ماشین خردکن کاغذ و اسناد و مدارك 84729040  .488

  20 15 ـ ـ ـ ماشین خودکار فروش روزنامه 84768910  .489

490.  84796010 
فوت مکعب در دقیقه  8000ـ ـ ـ کولرهاي آبی با هوادهی حداکثر 

)C.F.M(? 40 55  

  40 32 ـ ـ ـ رگوالتور مخصوص سیلندرگاز مایع 84811010  .491

  55 32 از جنس برنج لغایت سه اینچ (gate valve) شیر فلکه کشویی --- 84818015  .492

  55 32 از جنس برنج لغایت (Ball valve) شیر توپی --- 84818020  .493



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

، (AA/R6/UM3) اي شکل به سایزهاي قلمی استوانه هاي قوه --- 85063010  .494
  26 15 (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط

495.  85066010 
، (AA/R6/UM3) اي شکل در سایزهاي قلمی استوانه هاي قوه ---

  26 15 (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2) متوسط

  Sealed( 32 55ـ ـ ـ از نوع سربسته ( 85071010  .496

  55 32 ـ ـ ـ سایر 85071090  .497

498.  85081100 
 Dustوات و داراي یک کیسه خاکروبه ( 1500ـ ـ با قدرت حداکثر 

bag 55 40 لیتر 20) یا مخزن دیگري با ظرفیت حداکثر  

  55 40 سایر ـ ـ  85081900  .499

  26 20 سایر جاروهاي مکنده ـ  85086000  .500

  40 32 ـ چراغ 85131000  .501

  55 40 هاي آبگرمکن و آب سردکن توام خانگی ـ ـ ـ دستگاه 85161010  .502

  55 40 ـ ـ ـ سایر 85161090  .503

  55 40 کننده مخزنی رادیاتورهاي گرمـ ـ  85162100  .504

  55 40 ـ ـ سایر 85162900  .505



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 کردن دست هاي خشک ـ ـ دستگاه 85163300  .506

  55 40 ) میکروویوOvenـ فر ( 85165000  .507

508.  85166000 
 آوردن آب  هاي جوش ها، حلقه پزها، اجاق سایر فرها، خوراك -

(Boiling Ring)55 40 ها دهنده تفت ، کباب پزها و  

  55 40 هاي درست کردن قهوه یا چاي ـ ـ دستگاه 85167100  .509

  Toasters( 40 55ـ ـ دستگاه برشته کردن نان ( 85167200  .510

  55 40 ـ ـ سایر 85167900  .511

  40 26 ـ ـ ـ مجموعه سینماي خانوادگی 85182920  .512

  40 26 صورت چندپارچه بلندگوها به --- 85182930  .513

  15 10 هاي ضبط) گردان (دك دیسکـ  85193000  .514

  40 26 هاي توأم شده با باریکه مغناطیسی ضبط شده ـ ـ ـ کارت 85232120  .515

  55 40 ـ ـ ـ سایر 85232990  .516

  40 32 ـ ـ ـ سایر 85271390  .517



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

518.  85287210 
 حتی توام شده با دستگاه پخش ویدیو و بازي تلویزیون گیرنده ---

(game)  15 10 یا سقف وسایل نقلیه روي صندلیاز نوع قابل نصب بر  

  55 40 سایر --- 85287290  .519

  40 32 ـ ـ سایر، سیاه و سفید 85287300  .520

  40 32 هاي تلویزیون به استثناي آنتن تلسکوپی ـ ـ ـ آنتن 85291010  .521

  40 32 ـ ـ ـ آنتن تلسکوپی 85291020  .522

  10 5 هاي صوتی و تصویري دستگاههاي مربوط به  ـ ـ ـ اجزاء و قطعات آنتن 85291030  .523

  32 20 ـ ـ ـ کلید روشنایی 85365020  .524

  26 20 ـ المپ موسوم به چراغ سربسته 85391000  .525

  Compact( 32 55ـ ـ ـ المپ کم مصرف ( 85393120  .526

527.  87120000 
هاي حمل و نقل کاال)  چرخه هاي پایی (از جمله سه دوچرخه و سایر چرخ

  40 32 بدون موتور.

  15 10 هاي تفریحی عمومی ـ ـ ـ قایق 89011010  .528

  40 32 هاي قابل بادکردن ـ قایق 89031000  .529



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  40 32 هاي بادبانی، با یا بدون موتور کمکی ـ ـ قایق 89039100  .530

  40 32 هاي تفریحی ورزشی ـ ـ ـ قایق 89039210  .531

  40 32 ـ ـ ـ سایر 89039290  .532

  40 32 ـ ـ سایر 89039900  .533

  15 10 ـ سایر 89069000  .534

  10 5 ـ ـ قاب عینک از مواد پالستیکی 90031100  .535

  10 5 ـ ـ از سایر مواد 90031900  .536

  55 40 ـ کنتور گاز 90281000  .537

  55 40 ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی 90283011  .538

  55 40 ـ ـ ـ ـ سایر 90283019  .539

  55 40 ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی 90283021  .540

  55 40 ـ ـ ـ ـ سایر 90283029  .541

  55 40 کنند ـ که با برق کار می 91031000  .542



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 40 ـ سایر 91039000  .543

  55 40 کنند ـ ـ که با نیروي برق کار می 91051100  .544

  55 40 ـ ـ سایر 91051900  .545

  55 40 کنند که با نیروي برق کار می ـ ـ 91052100  .546

  55 40 ـ ـ سایر 91052900  .547

  55 40 کنند که با نیروي برق کار میـ ـ  91059100  .548

  55 40 سایر  ـ ـ 91059900  .549

  55 40 کننده زمان زمان؛ ساعت ضبط  کننده ـ ساعت ثبت 91061000  .550

  55 40 ـ ـ ـ سایر 91069090  .551

552.  94051010 
 به کار گرفتن با دیودهاي نور  جهت چراغهایی که فقط ---
  40 26 .ساخته شده اند (LED)افشان

553.  94052010 
 به کار گرفتن بادیودهاي نور  جهت راغهایی که فقط ---
  40 26 .ساخته شده اند (LED)افشان

  40 26 .کار می کنند (LED)دیودهاي نور افشان وسایلی که با --- 94053010  .554



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

555.  94054030 
 وسایل و چراغهایی که براي بکارگیري با دیودهاي نور افشان ---

(LED) 40 26 .ساخته شده اند  

556.  94054040 
 و یا نواري متشکل از دیودهاي نور افشان چراغ هاي شیلنگی ---

(LED) 15 10 ... و حتی داراي تجهیزات نصب پیچی، چسبی  

  15 10 ـ ـ ـ فانوس بادي 94055010  .557

  15 10 هاي توري ـ ـ ـ چراغ 94055020  .558

  32 20 ـ ـ ـ چرخ و فلک ، تاب ، تئاتر سیار 95089010  .559

  26 20 ـ عاج کار شده و اشیاء از عاج 96011000  .560

  26 20 ساز از استخوان، صدف، بدون نقاشی اشیاء دست ـ  ـ  ـ  96019010  .561

  26 20 ساز از استخوان، صدف، با نقاشی اشیاء دست ـ  ـ  ـ  96019020  .562

  26 20 سایر ـ  ـ  ـ  96019090  .563

  26 20 ـ ـ ـ سایر 96033090  .564

565.  96050000 
کردن  هاي سفري براي نظافت شخصی، دوخت و دوز یا تمیز مجموعه

  32 26 کفش یا لباس.

  10 5 ـ ـ ـ سایر 96083090  .566



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و 
 مالحظات سود بازرگانی (درصد)

 پیشنهادي فعلی

  55 32 ـ سایر 96099000  .567

  55 40 ـ ـ ـ سایر 96100090  .568

569.  96110000 

زنی، الك و مهر کردن یا شماره زنی، و همانند (از جمله  مهرهاي تاریخ
برجسته برچسب)، طراحی شده براي کارکردن  وسایل براي چاپ یا چاپ

هاي چاپ  در دست؛ ورسادبراي کارکردن با نیروي دست و مجموعه
 دستی توأم شده با این ورسادها.

26 32  

  55 40 ـ ـ سایر 96151900  .570

  55 40 ـ سایر 96159000  .571

  55 40 هاي آرایشی همانند و تجهیزات و سر آنها ـ عطرپاش و پاشنده 96161000  .572

573.  96170000 
فالسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط 
  خأل تامین شده است؛ و همچنین اجزاء و قطعات آنها (باستثناي شیشه

 یدکی داخلی).
32 40  

 
 
 


