




  
 

 

 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  12 11 اسب برای مسابقه  --- 01011010  1

  12 4 سایر  --- 01011000  1

  12 11 سایر --- 01010000  3

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - گاو گوشتی --- 01011110  4

 - 4 از نوع گوسفند- 010410  5
حذف حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه 

 و تفکیک ردیف تعرفه

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - گوسفند مولد نژاد خالص--- 01041010  2

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - سایر --- 01041000  7

 اصالح شرح ردیف تعرفه 4 4 بز مولد نژاد خالص--- 01041010  8

 حذف ردیف تعرفه - 8 جوجه یکروزه مولد نژاد 01051110  0

  15 4 شتر مرغ استرالیایی --- 01023310  10

  7 4 جوجه یکروزه شتر مرغ --- 01023330  11

  10 4 سایر --- 01023300  11



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  31 11 کلنی زنبور عسل --- 01024110  13

  10 8 گوساله --- 01011010  14

  10 8 سایر--- 01011000  15

  10 8 ران --- 01011010  12

  10 8 راسته --- 01011010  17

  10 8 سردست و سینه --- 01011030  18

  10 8 سایر--- 01011000  10

  10 8 ران --- 01013010  10

  10 8 راسته --- 01013010  11

  10 8 سردست و سینه --- 01013030  11

  10 8 سایر--- 01013000  13

  10 8 گوساله --- 01011010  14

  10 8 سایر--- 01011000  15



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  10 8 ران --- 01011010  12

  10 8 راسته --- 01011010  17

  10 سردست و سینه --- 01011030  18

  10 8 سایر--- 01011000  10

  10 ران --- 01013010  30

  10 راسته --- 01013010  31

  10 8 سردست و سینه --- 01013030  31

  10 سایر --- 01013000  33

  10 الشه و شقه بره .... - 01041000  34

  10 به صورت الشه یا شقه -- 01041100  35

  10 سایر قطعات به صورت با استخوان - 01041100  32

  10 بی استخوان -- 01041300  37

  10 الشه و شقه بره، منجمد - 01043000  38



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  10 الشه یا شقه -- 01044100  30

  10 سایر قطعات به صورت با استخوان -- 01044100  40

  10 بی استخوان -- 01044300  41

  10 گوشت بز - 01045000  41

  10 بریده نشده به صورت قطعات تازه یا سرد کرده -- 01071100  43

  10 به صورت قطعات منجمد بریده نشده -- 01071100  44

45  
 
 

 

 :0304اصالح زیر نویس ردیف 

مجموع حقوق گمرکی  و سود بازرگانی در اولین بسته بندی »

 10)کوچکترین واحد بسته بندی شده (، با وزن ناخالص حداقل 

 «% ارزش است. 2کیلوگرم 

- -  

42  


یک کیلوگرم و  های تحت خالء و بندی ــ ـ شیر خشک اطفال در بسته

 کمتر


زیرنویس دو ستاره به شرح ذیل ایجاد 

 شود : 

شیرخشک دارویی اطفال به تشخیص 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 درصد تعیین می شود  4پزشکی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

47  ---  سایر 

زیرنویس دو ستاره به شرح ذیل ایجاد 

 شود : 

شیرخشک دارویی اطفال به تشخیص 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

 درصد تعیین می شود   4پزشکی 

  15 15 سایر --- 04011100  48

  15 4 گرم 500های بیش از کره بسته بندی شده به صورت بسته --- 04051010  40

  15 10 خشک کرده -- 04080100  50

  31 11 زنبور عسلژله رویال، بره موم و زهر --- 04100010  51

 ایجاد ردیف تعرفه  4 - اسپرم --- 05110040  51

  10 2 نخود رسمی - 07131000  53

 - 31 :لوبیا رسمی ، همچنین لوبیای سفید-- 071333  54
حذف حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه 

 و تفکیک ردیف تعرفه

 31 - لوبیای چیتی --- 07133310  55
 ایجاد ردیف تعرفه 

 31 - سایر--- 07133300  52
 ایجاد ردیف تعرفه 

  7 4 گندم دامی --- 10011010  57



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  7 4 سایر --- 10011000  58

  7 4 سایر -- 10010000  50

 ذرت دامی --- 10050010  20
از  8ب( 4الف(

 30/10لغایت  1/7

حذف تعرفه 

 فصلی

4 

 

 سایر --- 10050000  21

از  8ب( 4الف(

 30/10لغایت  1/7

همان سال 

)درزمان 

 ترخیص(

حذف تعرفه 

 فصلی

4 

 

 شلتوک - 10021000  21

از  40ب( 11الف(

 30/10لغایت  1/5

همان سال 

)درزمان 

 ترخیص(

حذف تعرفه 

 فصلی
 
 

 

23  10021000 

 برنج قهوه ای ( برنج پوست کنده )برنج کارگو یا -

 

 

از  40ب( 11الف(

 30/10لغایت  1/5

همان سال 

)درزمان 

 ترخیص(

حذف تعرفه 

 فصلی

31 

 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی .... - 10023000  24

از  40ب( 11الف(

 30/10لغایت  1/5

همان سال 

)درزمان 

 ترخیص(

حذف تعرفه 

 فصلی

40 

 

 خرده برنج - 10024000  25

از  40ب( 11الف(

 30/10لغایت  1/5

همان سال 

)درزمان 

 ترخیص(

حذف تعرفه 

 فصلی

40 

 

 بذر - 10071000  22
از  8ب( 2الف(

 30/10لغایت  1/7

حذف تعرفه 

 فصلی

7 

 

 سایر - 10070000  27
از  8ب( 2الف(

 30/10لغایت  1/7

حذف تعرفه 

 فصلی

7 

 

 گندم سیاه - 10081000  28
از  10ب( 2الف(

 30/7لغایت  1/1

حذف تعرفه 

 فصلی

7 

 

  10 11 گلوتن گندم، حتی خشک کرده 11000000  20

 دانه کنجد - 11074000  70
از  11ب( 4الف(

 1/0لغایت  1/7

حذف تعرفه 

 فصلی

10 

 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 درج حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه  40 - سایر-- 11110000  71

 حذف ردیف تعرفه  - 11 خرنوب و همچنین دانه خرنوب--- 11110010  71

 حذف ردیف تعرفه  - 40 سایر --- 11110000  73

74  ـروغن خام، حتی صمغ گرفته  

75  -سایر  

72  پالم  ـ روغن خام  

77   ـ ـ ـR.B.D  

78  ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگRBD  

70  ---سایر  

80  ـ ـ روغن خام  

81  ـ ـ سایر  

81  ـ ـ روغن خام  

83  ـ ـ ـ سایر  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

84  روغن خام  ـ ـ  

85  ----استئارین 10  

82  ----پالم کرنل استئارین 10  

87  ----سایر 10  

88  ----استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگRBD   

80  ـ ـ روغن خام  

00  --سایر  

01  ـ روغن خام ـ  

01  ـ ـ روغن خام  

03  --سایر  

  75 55 بدل خاویار  -- 12043100  04

  40 18 از نیشکر -- 17011100  05

  40 18 از چغندر -- 17011100  02



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  55 40 که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده -- 17010100  07

  55 40 سایر-- 17010000  08

00  


 ـ شربت گلوکز و دکستروز منوهیدرات غیرتزریقی  ــ

 


افزایش: پیشنهاد کاهش طبقات تعرفه 

 ای

 

100  


 ـ دکستروز  ــ

 
 

101  
----10 11 سایر  

101  10071010 
پوره میوه های گرمسیری ) آناناس ، موز، انبه ، پشن فروت ، لیچی ---

 (و تمبر هندی 
 اصالح شرح ردیف تعرفه  8 8

103   --- جلبک کلرالولگاریس(ALGOMED) 4 - حذف ردیف تعرفه 

104  

شده یا به هم  های جامد، حتی خرد ( و سایر آخالOil-cakeکنجاله )

که از استخراج روغن سویا به دست   فشرده به شکل حبه یا گلوله

 آید.  می

 

105  

ساییده شده  یا به هم فشرده  به   های جامد، حتی کنجاله و سایر آخال

( Arachideبادام زمینی )  شکل حبه  یا گلوله که  از استخراج روغن

 آید.  به دست می

 

  7 4 ازپنبه دانه - 13021000  102

107   ـ از دانه کتان  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

108  ـ از تخم آفتابگردان  

  7 4 از دانه های  کلزا یا کانوال دارای مقدار کمی اسید اروسیک -- 13024100  100

  7 4 سایر-- 13024000  110

111  ( ـ از نارگیل یا از کپراCoprah )  

  7 4 ازمغز هسته و میوه نخل - 13022000  111

  7 4 کنجاله گلرنگ--- 13020010  113

114  ـ ـ ـ سایر  

 اصالح شرح تعرفه  4 4 خوراک آماده آبزیان--- 13000010  115

 اصالح شرح تعرفه  4 4 افزودنیهای خوراک آبزیان--- 13000010  112

 اصالح شرح ردیف تعرفه  10 افزودنیهای خوراک دام و طیور --- 13000030  117

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - خوراک آماده دام و طیور --- 13000040  118

 حمایت از تولید داخلی 15 2 چینه دولومی- 15183000  110



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

110   
با عیار « تجزیه شیمیایی »   Sinteredمنیزیت مرده از طریق  ---

 کمتر از سه درصد  Fe2o3درصد و 03حداکثر  Mgoاکسید منیزیم 
 اصالح شرح ردیف تعرفه  

 اصالح طبقه 7 2 برای ساخت الکترودها ---  17040010  111

 اصالح طبقه 7 2 کک و نیمه کک از لیگنیت ---  17040010  111

 اصالح طبقه 7 4 سایر  ---  17040000  113

114    روغن  ترانسفور ماتور   تعرفه اصالح شرح ردیف 

115   روغن پایه معدنی   ایجاد ردیف تعرفه جدید 

112   ---  روغن صنعتی   ایجاد تعرفه جدید 

 کاهش بخاطر ایجاد ردیف تعرفه جدید 4 15 سایر 17101000  117

118  ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتیمتر مکعب اصالح طبقه 

110   ظروف کمتر از یک هزار سانتیمتر مکعبـ ـ ـ در اصالح طبقه 

130  ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب اصالح طبقه 

131  ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتیمتر مکعب اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

131  ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب اصالح طبقه 

133  ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب اصالح طبقه 

134  ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتیمتر مکعب اصالح طبقه 

135   )ـ ـ ـ با گرید دارویی )تولید داخل حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

132   درصد و باالتر 55ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص ـ اصالح طبقه 

137  ـ ـ ـ اسید سولفامیک اصالح طبقه 

138  ـ ـ ـ ـ سایر اصالح طبقه 

130  ـ ـ ـ پودر هیدرواکسید آلومینیم گرید داروئی 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

140  ـ کلرور کلسیم حمایت از تولید داخل  

 اصالح طبقه 15 11 سولفات دی سدیم -- 18331100  141

 اصالح طبقه 15 11 سایر-- 18331000  141

143  از آلومنیوم  ـ ـ اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

144  ـ ـ ـ نیترات آمونیوم انفجاری اصالح طبقه 

  10 2 اورتوفسفات )فسفات دی کلسیم(هیدروژنو  -- 18351500  145

  10 2 مونو کلسیم فسفات --- 18351210  142

  10 2 کربنات کلسیم - 18325000  147

148  ـ ـ ـ سیلیکات سدیم جامد اصالح طبقه 

140  ـ ـ ـ سیلیکات سدیم مایع اصالح طبقه 

150   الکل  1ـ ـ بوتان ـ( ـ ئولN )ـ بوتیلیک اصالح طبقه 

151  ها ـ ـ سایر بوتانول اصالح طبقه 

151   ـ دی ئول( 1، 1ـ ـ پروپیلن گلیکول )پروپان ـ اصالح طبقه 

153   )ـ اکسیران ) اکسید اتیلن اصالح طبقه 

154  ـ ـ استات اتیل اصالح طبقه 

155   نرمالـ ـ استات بوتیل اصالح طبقه 

152  ـ ـ استات ایزوبوتیل اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

157  ( ـ ـ استات دینوسبISO) اصالح طبقه 

158  ـ ـ سایر اصالح طبقه 

150   ـ ـ ـ ـ سایر اصالح طبقه 

 15 4 والپروات سدیم--- 10150010  120
 حمایت از تولید داخل

121   ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید پودر ساده حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

121   ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید میکرونایز حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

 10 15 ماده اولیه دارویی ایبوپروفن--- 10123030  123
 حمایت از تولید داخل

 حمایت از تولیدد اخلی 15 8 انیدرید مالئیک 10171400  124

125  ـ ـ ـ فتاالت سرب اصالح طبقه 

122  ـ ـ ـ دی بوتیل فتاالت اصالح طبقه 

127  ـ ـ اسید سیتریک حمایت از تولیدد اخلی 

128  ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید پودر 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 سازیهمسان 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 4 11 ناپروکسن--- 10180010  120
 عدم ساخت داخل 

 15 8 جم فیبروزیل--- 10180010  170
 حمایت از تولید داخل

171   گرانول نیتروگلیسرین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

171  ـ ـ ـ منواتانول آمین اصالح طبقه 

173  ـ ـ ـ دی اتانول آمین اصالح طبقه 

174  ـ ـ ـ تری اتانول آمین اصالح طبقه 

175  ـ ـ ـ پروپرانولول 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

172  ـ ـ ـ دیکلوفناک سدیم 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

177  ـ ـ ـ ترامادول هیدروکلراید 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

178  ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

  7 2 % پودر20کولین کلراید  --- 10131010  170

180   ـ ـ ـ آتنولول 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

181   لیدوکائین پایه ـ ـ ـ 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

181  ـ ـ ـ لیدوکائین هیدروکلراید 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

183  ( ـ ـ ـ استامینوفن پودر ساده و یا پودر دیسیDC) 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

184  ـ ـ ـ متوکاربامول 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

185  ـ ـ ـ متفورمین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

182  ـ ـ ـ آمیودارون حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

187  ـ ـ ـ بیزاکودیل 
حمایت از تولید داخل و افزایش: 

 همسان سازی

188  ـ ـ ـ لوزارتان پتاسیم 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

180  ـ ـ ـ سایر 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

100  ـ ـ ـ ـ آملودیپین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 سازیهمسان 

 سایر-- 103340  101
4 
 

 تفکیک ردیف تعرفه -

 ایجاد ردیف تعرفه جدید 7 - ماده موثره مونته لوکاست --- 10334010  101



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 ایجاد ردیف تعرفه جدید 4 - سایر--- 10334000  103

104  ـ ـ ـ سیپروفلوکساسین هیدروکلراید 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

105  ـ ـ پودر ساده تریمتوپریم ـ حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

102  ـ ـ ـ پودر میکرونایزتری متوپریم حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

107  ـ ـ ـ آلوپورینول حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

108  ـ ـ ـ نیکلوزاماید پیپرازین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

100  ـ ـ ـ آسیکلوویر 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

100  )ـ ـ ـ هگزامین )هگزامتیلن تترامین   

 4 11 مبندازول--- 10330010  101
 عدم ساخت داخل

101  ـ ـ ـ کاربامازپین 
حمایت از تولید داخل و افزایش: 

 همسان سازی

103  ـ ـ ـ کاپتوپریل حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

104  ـ ـ ـ ایندومتاسین حمایت از تولید داخل و همسان سازی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 4 11 اناالپریل--- 10330020  105
 عدم ساخت داخل

102   ـ ـ ـ فلوکونازول 
از تولید داخل و افزایش: حمایت 

 همسان سازی

107  ـ ـ ـ ـ لوراتادین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

108  ـ ـ ـ ـ سلکوکسیب 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

 4 8 پیروکسیکام --- 10340010  100
حذف عبارت "اصالح شرح ردیف تعرفه 

 و عدم ساخت داخل  "غیر تزریقی

110  ـ ـ ـ دیلتیازم هیدروکلراید 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

111  ـ ـ ـ پودر ساده کتوکونازول 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

111   میکرونایز کتوکونازولـ ـ ـ پودر 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

113  
ـ ـ ـ پتاسیم کالوالنات خالص و همچنین پتاسیم کالوالنات مخلوطبا 

 میکروکریستالین سلولز


افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

 15 2 ماده اولیه کتوتیفن فومارات---- 10340001  114
 حمایت از تولید داخل

115  ـ ـ ـ سیلدنافیل سیترات 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

112  ـ ـ ـ استازوالمید حمایت از تولید داخل و همسان سازی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

117  ـ ـ ـ فاموتیدین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

118  ـ ـ گلیبنکالمید ـ ـ 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

110  ـ ـ ـ بتامتازون والرات 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

110  ـ ـ ـ بتامتازون دی سدیم فسفات 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

111   دگزامتازون دیسدیم فسفاتـ ـ ـ 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

111  ـ ـ ـ کلوبتازول دیپروپیونات 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

113  ـ ـ ـ سایر 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

114  ـ ـ ـ مرفین سولفات 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

115  ـ ـ پسودوافدرین (INN)(Pseudoephedrine) و امالح آن 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

112  ـ ـ ـ فنیل پروپانول آمین حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

117   تری هیدراتـ ـ ـ آمپیسیلین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

118  ـ ـ ـ آموکسیسیلین تری هیدرات 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

110  ـ ـ ـ آزیترومایسین 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

130   هیدراتـ ـ ـ سفیکسیم تری 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

131  ـ ـ ـ سفتریاکسون سدیم 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

131  ـ ـ ـ سیتالوپرام 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

 4 11 سیمواستاتین --- 10410010  133
 عدم ساخت داخل 

  31 11 های تولید مشابه داخلواکسن --- 30013010  134

 حذف ردیف تعرفه  - 11و4 مکمل های دارویی مورد مصرف  در دامپزشکی--- 30040030  135

 11 دارای تولید داخلی مشابه---- 30040031  132
- 

 حذف ردیف تعرفه 

 4 سایر---- 30040030  137
- 

 حذف ردیف تعرفه 

138  30040050 
 

 طبیعیانواعدارو با منشاء 

 
 

31 

 

 ایجاد ردیف تعرفه:

حمایت از تولید داخل و  30040000ذیل 

 همسان سازی

 

 ایجاد ردیف تعرفه  4 - سایر)داروها با منشا طبیعی(--- 30040051  130



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

140  ---ایجاد ردیف تعرفه جدید 4 - سایر 

141  )ـ ـ ـ چسب لویکوپالست )زینک اکساید 
تولید داخل و افزایش: حمایت از 

 همسان سازی

141  ـ ـ ـ چسب ضد حساسیت 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

143  30050010 
 حمایت از تولید داخل 15 10 باندهای متشکل از فایبرگالس  ---

144  30050000 

 حمایت از تولید داخل 31 11 سایر  ---

)دریپ، شان و گان جراح، کیسه یکبار 

 مصرف(

145   ـ ـ ـ سیلر حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

142  ـ ـ ـ سیمان گالس آنیوس حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

147  ـ ـ ـ سیمان پلی کربوکسیالت حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

 15 2 آمالگام برای پر کردن دندان- 30024080  148
 حمایت از تولید داخل

 31فصل   140

به شرح ذیل اضافه شود :  31یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل 

واردات کود مستلزم ثبت و تأیید موسسه آب و خاک و اخذ مجوز »

 «باشند.وزارت جهاد کشاورزی می

- -  

150   گرانول مستر بچ اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

151   گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

151  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

153  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

154  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

155  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

152  ـ ـ ـ خمیر پیگمنت چاپ پارچه اصالح طبقه 

157  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

158  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

150  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

120  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

121  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

121  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

123  گرانول مستر بچ اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

124   گرانول مستر بچ اصالح طبقه 

 حمایت از تولید داخلی 10 4 رنگ های چینی و سرامیکی رولعابی و داخل لعابی و ...--- 31071010  125

 اصالح طبقه 12 11 لعاب ها --- 31071010  122

 طبقه اصالح 12 11 فریت های شیشه ای--- 31074010  127

128   ها و ورنیها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی ـ ـ ـ الک اصالح طبقه 

120   ها و ورنیهای داخل قوطی مواد غذایی ـ ـ ـ لعاب، الک اصالح طبقه 

 حمایت از تولید داخلی 7 4 رنگ پشت آیینه  31081050  170

171   قوطی مواد غذاییها و ورنیها و لعاب داخل  ـ ـ ـ الک اصالح طبقه 

171  های تفلونی ـ ـ ـ پوشش اصالح طبقه 

173  

ها و آب  ها، الک ( و ورنیها )از جمله لعابPaintsها ) سایر رنگ

هایی که با آب مصرف میشود از انواعی که برای  ها(؛ پیگمان رنگ

 پرداخت چرم به کار میرود.

اصالح طبقه 

174  های( آماده. کننده های )خشک سیکاتیف اصالح طبقه 

175  ـ ـ از پرتقال حمایت از تولید داخل و همسان سازی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

172  ---- گالب استحصالی از گل محمدی کاهشی 

177  ---- سایر عرقیات سنتی کاهشی 

178   کلراید دارای گریدداروئیـ ـ ـ بنزالکونیوم 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

170  ـ ـ سایر اصالح طبقه 

180  ـ ـ ـ سایر اصالح طبقه 

181  سایر اصالح طبقه 

181  ـ کازئین حمایت از تولید داخل و همسان سازی 

  11 .....ژالتین  35030000  183

گرید دارویی به تشخیص وزارت 

 12درصد ایجاد شود سایر  15بهداشت 

 درصد تعیین می شود .  

184  ـ ـ ـ سایر عدم تولید داخلی 

185    پلی کروم( ـ برای عکاسی رنگیPolychrome) عدم تولید داخلی 

182  ـ ـ ـ سایر عدم تولید داخلی 

187   )ـ ـ برای عکاسی رنگی )پلی کروم عدم تولید داخلی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

188  ها، با امولسیونی از هالوژنور نقره ـ ـ سایر فیلم عدم تولید داخلی 

180  ـ ـ سایر عدم تولید داخلی 

100  
متر برایعکاسی  100میلیمتر و طول بیش از  210ـ ـ با پهنای بیش از 

 غیررنگی
عدم تولید داخلی 

101   میلیمتر بیشتر نباشد 12ـ ـ با پهنائی که از عدم تولید داخلی 

101  
میلیمتر بیشترنباشد وبا  35میلیمتر ولی از  12ـ ـ با پهنای بیش از 

 متر بیشترنباشد، برای اسالید 30طولی که از 
عدم تولید داخلی 

103  
میلیمتر بیشترنباشد و با  35میلیمتر ولی از  12پهنای بیش از  ـ ـ با

 متر بیشتر نباشد، برای غیر از اسالید 30طولی که از 
عدم تولید داخلی 

104  
میلیمتر بیشترنباشد و با  35میلیمتر ولی از  12ـ ـ با پهنایی بیش از 

 متر 30طولی بیشتر از 
عدم تولید داخلی 

105   میلیمتر 35ـ ـ با پهنایی بیش از عدم تولید داخلی 

102  ـ ـ ـ سایر عدم تولید داخلی 

107  ـ ـ ـ سایر عدم تولید داخلی 

108   میلیمتر 35ـ ـ با پهنایی بیش از عدم تولید داخلی 

100  
عکاسی، عکسبرداری شده ولی صفحه، فیلم، کاغذ، مقوا و مواد نسجی 

 ظاهر نشده.
عدم تولید داخلی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

300  ـ برای چاپ افست عدم تولید داخلی 

301  ـ سایر عدم تولید داخلی 

301   ـ سایر عدم تولید داخلی 

 حذف معادل ریالی 15 داروهای آماده جهت ظهور و ..... --- 37070010  303

 حذف معادل ریالی 15 سایر --- 37070000  304

305   ـ ـ ـ خاک رنگبر اصالح طبقه 

302  --- انواع مورد مصرف در لحیم کاری و جوشکاری اصالح طبقه 

307   ـ ـ ـLD50    دارای تولید داخل  1000حداکثر  

308  --- سایرLD50   1000حداکثر  

300  ---LD50  دارای  تولیدداخل  1000بیشتر از  

310    ـ ـ ـLD50    دارای تولید داخل  1000حداکثر  

311  --- سایرLD50   1000حداکثر  

311  ---LD50  دارای  تولیدداخل  1000بیشتر از  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

313   ـ ـ ـLD50    دارای تولید داخل  1000حداکثر  

314  --- سایرLD50   1000حداکثر  

315  ---LD50  دارای  تولیدداخل  1000بیشتر از  

312  ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گرید داروئی 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

317  ـ ـ ـ ـ پوویدون آیداین دارای گرید داروئی 
افزایش: حمایت از تولید داخل و 

 همسان سازی

318   ای ـ براساس مواد نشاسته اصالح طبقه 

310   -- از انواعی که در صنایع نساجی یا همانند بکار می رود اصالح طبقه 

310   سازی یا همانند به کارمیرود ـ ـ از انواعی که در صنایع چرم اصالح طبقه 

311   ـ ـ ـ ترکیبات برای پاک کردن و پرداخت سطح فلزات اصالح طبقه 

311   ـ ـ ـ فالکس جهت محافظت و تسهیل جوشکاری اصالح طبقه 

313   های  ـ ـ ـ پایدارکنندهUV - 4 ایجاد ردیف تعرفه 

314  38120000 
بتون های نسوز و ترکیبات همانند سیمان های نسوز ، مالطهای نسوز، 

 3801غیر از محصوالت شماره   نسوز،
 حمایت از تولید داخلی 15 2



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

   معرف تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی .......--- 38110000  315

312   ایجاد ردیف تعرفه 10 - ـ ـ پلی کربوکسیالت اتر ـ 

317   ایجاد ردیف تعرفه 10 - ـ ـ پلی نفتالین سولفونات ـ 

318   ایجاد ردیف تعرفه 10 - ـ ـ لیگنو سولفونات ـ 

310   ایجاد ردیف تعرفه 10 - ـ ـ سایر ـ 

330  ـ ـ ـ مواد آبکاری اصالح طبقه 

 10 4 به صورت پودر---- 30011021  331
 حمایت از تولید داخلی

 

 تولید داخلیحمایت از  10 4 سایر---- 30011020  331

 10 4 به صورت پودر---- 30011051  333
 حمایت از تولید داخلی

 

 حمایت از تولید داخلی 10 4 سایر---- 30011050  334

 حمایت از تولید داخلی 10 2 انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن---- 30011001  335

 داخلیحمایت از تولید  10 2 انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن---- 30013001  332

337  ـ کوپلیمرهای آکریلونیتریل ـ بوتادین ـ  ( استیرنABS) .حمایت از تولیدات داخلی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

338  ـ کوپلیمرهای کلروروینیل و استات وینیل عدم تولید داخلی 

330  ـ سایر کوپلیمرهای کلروروینیل عدم تولید داخلی 

340    ـ ـ ـ پی وی پی... اصالح طبقه 

341  های آلی های ترموپالست محلول در حالل ـ ـ ـ رزین حمایت از تولید داخلی 

341  های آلی های ترموست محلول در حالل ـ ـ ـ رزین حمایت از تولید داخلی 

343  های الکید اصالح شده ویژه رنگ اتومبیل ـ ـ ـ رزین  از تولید داخلیحمایت 

344  ـ ـ ـ گرید بطری حمایت از تولید داخلی 

345  ـ ـ ـ سایر حمایت از تولید داخلی 

 اصالح شرح (FLAKE)رزین پلی استر به شکل گرانول و یا فلس  --- 30070010  342

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - پودر درزجوش گرید غذایی--- 30070030  347

 حمایت از تولید داخلی 10 2 2/2و  2انواع آمیزه بر پایه پلی آمید--- 30081010  348

 تأمین نیاز داخلی 4 2 چیپس پلی آمید گرید نساجی 30080010  340

350  ـ ـ ـ سایر 10 اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

351  ـ ـ ـ سایر 10 اصالح طبقه 

 اصالح طبقه 10 8 سایر)رزین های آمینیک( ---- 30003000  351

 حمایت از تولید داخلی 10 2 انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان  --- 30121010  353

354   ـ ـ ـ سایر 10 حمایت از تولید داخلی 

 حمایت از تولید داخلی 10 15 انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان  --- 30121010  355

 حمایت از تولید داخلی 10 2 انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان --- 30120010  352

357   سایر 10 حمایت از تولید داخلی 

358  
شده یا  های مصنوعی ) پوشش سوسیس( از پروتئین سفت ـ روده

 ازمواد پالستیکی سلولزی
عدم تولید داخلی 

350  ـ ـ از پلیمرهای اتیلن اصالح طبقه 

320   پروپیلنـ ـ از پلیمرهای اصالح طبقه 

321  ـ ـ از پلیمرهای کلروروینیل اصالح طبقه 

321  ـ لوازم و ملحقات اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 اصالح طبقه  سایر )چمن مصنوعی از پی وی سی ( --- 30181000  323

 اصالح طبقه  10 سایر )چمن مصنوعی از سایر موارد (  --- 30180000  324

 اصالح طبقه 12 11 سایر--- 30101000  325

 اصالح طبقه BOPP 11 12)جمبو رول چسب خورده )--- 30100030  322

 اصالح طبقه BOPP 11 12)ورق پشت چسب دار )--- 30100040  327

 اصالح طبقه 12 11 سایر )نوار چسب(--- 30100000  328

320   ـ ـ ـ یک الیه چاپ شده حمایت از تولید داخلی 

370   ـ ـ ـ چند الیه از مواد پالستیکی چاپ شده حمایت از تولید داخلی 

371  30101020 
الی  10ورق جدا کننده پلی اتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض ---

 سانتیمتر مورد مصرف در باطری خودرو 10
 اصالح شر ح ردیف تعرفه 4 4

371    )ـ ـ از پلی )اتیلن ترفتاالت 10 حمایت از تولید داخلی 

373  ـ ـ ـ سایر 10 حمایت از تولید داخلی 

374  --- نوار پالستیکی - حذف ردیف تعرفه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

375  ـ ـ ـ سایر 10 حمایت از تولید داخلی 

372  ـ ـ از سلولز احیاء شده کاهش : عدم تولید داخلی 

377  
ویژه تابلوهای  PVCـ ـ ـ منسوج دو طرف پوشش داده شده با 

 تبلیغاتی 
اصالح طبقه 

378  30110003 
الی  10ورق جدا کننده پلی اتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض ---

 سانتیمتر مورد مصرف در باطری خودرو 10
 اصالح شر ح ردیف تعرفه 4 4

370  ـ وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی  12 کاهش : همسان سازی 

380  ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح افزایش : همسان سازی 

381  ـ سایر افزایش : همسان سازی 

   4 کیسه خون  --- 30131110  381

   4 کیسه خون --- 30131010  383

384   ـ لوازم برای دفتر کار و مدارس  سازیکاهش : همسان 

385   ـ ـ ـ سایر کاهش: همسان سازی 

382   های کوچک و سایر اشیاء تزئینی ـ مجسمه  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 تامین نیاز داخلی 10 11 واشر پلی اتیلن درب شیشه دارو--- 30120050  387

388   ـ ـ ـ ـ کپسول خالی ژالتینی  همسان سازی:افزایش 

380   
کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق 

 یا نوار. 
اصالح طبقه 

300  ـ کائوچویی که به آن دوده کربن یا سیلیس اضافه شده باشد اصالح طبقه 

301  
  10ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره فرعی  ها؛ دیسپرسیون ـ محلول

 هستند. 4005
اصالح طبقه 

301  ـ ـ سایر اصالح طبقه 

303  ـ ـ ـ سایر اصالح طبقه 

304  10---  ورق عایق االستومری اسفنجی ازEPDM یاNBR - 10 ایجاد ردیف تعرفه 

305  8 ـ ـ ـ سایر اصالح طبقه 

302  ـ ـ سایر اصالح طبقه 

307  ـ سایر ـ اصالح طبقه 

308  بدون لوازم و ملحقات  ـ ـ - 
عدم درج حقوق ورودی مقابل ردیف 

 تعرفه



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

300  1---  لوله عایق االستومری اسفنجی ازEPDM یاNBR - 10 ایجاد ردیف تعرفه 

 ایجاد ردیف تعرفه 10 - سایر  --- 40001100  400

401  با لوازم و ملحقات  ـ ـ اصالح طبقه 

401  ـ ـ بدون لوازم و ملحقات اصالح طبقه 

403  ـ ـ با لوازم و ملحقات اصالح طبقه 

404  ـ ـ بدون لوازم و ملحقات اصالح طبقه 

405  ـ ـ با لوازم و ملحقات اصالح طبقه 

402  ـ ـ بدون لوازم و ملحقات اصالح طبقه 

407  ـ ـ با لوازم و ملحقات اصالح طبقه 

 حمایت از تولید داخلی 15 8 )الستیک باری  و اتوبوس (  R80-315 5/11با سایز  --- 40111010  408

 حمایت از تولید داخلی 10 15 سایر )الستیک باری و اتوبوسی( --- 40111000  400

410   مشابهـ ـ ـ دارای تولید داخلی حمایت از تولید داخلی 

411  ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه حمایت از تولید داخلی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

411  ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه حمایت از تولید داخلی 

413  ـ ـ ـ سایر اصالح طبقه 

414   ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه حمایت از تولید داخلی 

 حمایت از تولید داخلی ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه 40110310  415

 ایجاد ردیف تعرفه جدید - الستیک فرغون --- 40110310  412

417   ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه حمایت از تولید داخلی 

418   ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه حمایت از تولید داخلی 

410   میرود.   ـ از انواعی که برای دوچرخه به کار حمایت از تولید داخلی 

410   ـ ـ ـ تیوپ موتور سیکلت حمایت از تولید داخلی 

411   ـ ـ ـ سایر حمایت از تولید داخلی 

411   ----10 18 برای جراحی  

413   ـ ـ ـ خانگی کاهش : همسان سازی 

  10 18 معاینه)دستکش معاینه(--- 40151010  414



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

415   ـ ـ ـ کارگری و صنعتی کاهش : همسان سازی 

412   ـ ـ ـ سایر کاهش : همسان سازی 

417   ـ ـ ـ سایر اصالح طبقه 

418   پادریپوش و  ـ ـ کف کاهش : همسان سازی 

410   ـ ـ درز بند، واشر و سایر درزگیرها اصالح طبقه 

430   
 15های مالش مورد مصرف در صنایع نساجی )از عرض  ـ ـ ـ کیسه

 سانتیمتر به باال(
7 اصالح طبقه 

431  
قطرخارجی میلیمتر و  51الی  18ـ ـ ـ کاتس ریسندگی به قطر داخلی 

 میلیمتر با مغزی آلومینیوم یا بدون آن 00الی  18از 
اصالح طبقه 

431  ـ ـ ـ سایر  اصالح طبقه 

433  
ـ ـ ـ ابونیت ولگانیزه به شکل توده، لوح، ورق یا نوار، قلم،پروفیله یا 

 ریز لوله، آخال، گرد و خرده
 اصالح طبقه 

434  
سازی و اجزاء قطعات  بشکه، تغار، خم، طشت و سایر مصنوعات بشکه

 آنها از چوب، همچنین تخته خمیده برای ساختن چلیک. 
 همسان سازی –کاهش 

435  ( ـ کفراژShutteringبرای کارهای بتون )  ریزی ساختمان  همسان سازی –کاهش 

432  
 (Beamsها ) تیرچهو  (Postsها ) ـ تیرک

 
 همسان سازی –کاهش 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

437  های موزاییکی ـ ـ برای کف  همسان سازی –کاهش 

438  ـ ـ سایر، چندالیه  همسان سازی –کاهش 

 درج حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه 12 - سایر  --- 44187000  430

440  --- پارکت - حذف ردیف تعرفه 

441  ---سایر - حذف ردیف تعرفه 

441  ـ سایر  کاهش همسان سازی 

443  ـ سایر 7 اصالح طبقه 

444  ـ سایر اصالح طبقه 

445  0000

کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی ، حوله پاک 

کاغذهای همانند که برای کردن  آرایش، دست پاک کن ، حوله یا 

مصارف خانگی ، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می گیرد ، حتی 

کرپ  شده ، چین دار شده ، رنگ شده  در سطح ، تزئین شده  در 

 سطح یا چاپ شد.

 10 
و 48030010حذف ردیف تعرفه های )

48030000) 

442  --- ...کاغذ - حذف ردیف تعرفه 

447  ---سایر - حذف ردیف تعرفه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

448  

 05ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفیدشده و بیش از 

درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی 

 تشکیل داده باشد. 

اصالح طبقه 

440  

 05ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 

درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی 

 تشکیل داده باشد. 

اصالح طبقه 

450   )ـ کاغذ و مقوای سولفوریزه )پارشمینه نباتی اصالح طبقه 

451   در مقابل چربیـ کاغذ غیرقابل نفوذ اصالح طبقه 

451   )ـ کاغذ رسامی )کالک اصالح طبقه 

453  ـ کاغذ شیشه نما و سایر کاغذهای براق شده شفاف یا نیمهشفاف اصالح طبقه 

454  

(، )ساخته شده از طریق به Compositeکاغذ و مقوای مرکب )

های تخت کاغذ یا مقوا با چسب(، اندوده نشده یا  چسباندن الیه هم

آغشته نشده در سطح، حتی از داخل مستحکم شده، به صورت رول یا 

 ورق. 

اصالح طبقه 

455  

 95 ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از

آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی  درصد وزن کل الیاف

  .گرم نباشد 150تشکیل شده وزنهر متر مربع آن بیش از 

اصالح طبقه 

452  

 05ـ ـ خمیر آن کالً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 

درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی 

 گرم باشد  150تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 
اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

457  ـ ـ سایر اصالح طبقه 

458  چند ال  ـ ـ اصالح طبقه 

450  ـ ـ سایر اصالح طبقه 

 حمایت از تولید داخلی 11 31 (self-adhesiveخودچسب )-- 48114100  420

 حمایت از تولید داخلی 31 11 سایر-- 48114000  421

421  48110010 
قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت . . . برای ---

 صورت رولبسته بندی مواد غذایی به 
 اصالح طبقه 10 8

423   کاغذ حساس به حرارت ) ترمال ( به شکل رول یا ورق - ایجاد ردیف تعرفه 

424  ـ به شکل دفترچه یا لوله اصالح طبقه 

425   سانتیمتر 5ـ به صورت رول به عرض حداکثر اصالح طبقه 

422  ـ سایر اصالح طبقه 

427  ـ کاغذ توالت  

428  کردن آرایش و حوله ـ دستمال، دستمال پاک  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

420  ـ رومیزی و دستمال سفره  

470  ـ لباس و متفرعات لباس  

 تفکیک ردیف تعرفه - 15 کارتن ،قوطی و جعبه تاشو ،از کاغذ یا مقوای غیر موجدار- 48101000  471
 

471  48101010 

قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه های متفاوت که الیه ---

های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به 

 هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی

-  ایجاد ردیف تعرفه جدید 

 ایجاد ردیف تعرفه جدید 15 - سایر--- 48101000  473

474  ـ دفترچه مشق  

475  ـ جلد )غیر از جلد کتاب(، پوشه و جلد پرونده  

 حمایت از تولید داخلی 31 12 کاغذ پشت چسب دار )چاپ شده(- 48111000  472

 حمایت از تولید داخلی 31 11 کاغذ پشت چسب دار )چاپ نشده(- 48110000  477

478  ـ ـ از بامبو کاهش 

470  گیری شده یا پرس شده از خمیر کاغذ ـ اشیاء قالب اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

40فصل   480  

 اضافه شود : 40به مندرجات یادداشت  فصل  

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی بلیط، بارنامه ، بارنامه پرواز مورد 

نیاز شرکتهای هواپیمایی کشورهای خارجی به تشخیص و موافقت 

 (درصد تعیین می گردد.4سازمان هواپیمایی کشوری )قبلی 

   

481  
ـ ـ ـ مجموعه و گراور و محصوالت نقاشی و رسم و مجموعه صفحات 

 که جنبه علمی و فنی ندارد 
کاهش 

 حذف ردیف تعرفه - 11 فیلم ها از مواد پلیمری چاپ شده  --- 40110010  481

   10 بلیط ، بارنامه و برنامه پرواز  --- 40110030  483

 ابریشم خام )نتابیده( 50010000  484

ریال  20000یا  10

بر 

کیلوگرم)هرکدام 

 که بیشتر باشد(

حذف معادل 

 ریالی

15 

 

 حذف معادل ریالی  10 سایر --- 50040000  485

 حذف معادل ریالی  10 سایر --- 50050000  482

 حذف معادل ریالی  10 تابیده ...نخ ابریشم و نخ  50020000  487

488  51051100 
 10/714نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه آن حداقل  - -

 تجاوز نکند( 14دسی تکس باشد )نمره آن در سیستم متریک از 
 تامین نیاز داخلی 10 18

480  51051100 

 10/714نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه آن کمتر از   - -

تکس نباشد )نمره آن  دسی 52/131تکس بوده لیکن کمتر از  دسی

 بیشتر نباشد( 43بوده ولی از  14در سیستم متریک بیش از 

 اصالح طبقه 10 18



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

400  51051100 
 10/714نخ یک ال ، از الیاف شانه زده ، که اندازه آن حداقل  - -

 بیشتر نباشد( 14تکس باشد )نمره آن در سیستم متریک از  دسی
 اصالح طبقه 10 18

401  51051100 

 10/714نخ یک ال ، از الیاف شانه زده ، که اندازه آن کمتر از   - -

تکس نباشد )نمره آن در  دسی52/131تکس بوده ولی کمتر از  دسی

 بیشتر نباشد( 43بوده ولی از  14سیستم متریک بیش از 

18 اصالح طبقه 

401  51053100 

اندازه هر نخ نخ چند ال )تابیده (یا کابله ، از الیاف شانه نزده، که  - -

دسی تکس یا بیشتر باشد) نمره هر نخ یک  10/714یک الی آن 

 بیشتر نباشد( 14الی آن در سیستم متریک از  

18 اصالح طبقه 

403  51053100 

نخ چند ال )تابیده( یا کابله، از الیاف شانه نزده ، که اندازه هر نخ  - -

دسی  52/131تکس بوده ولی از  دسی 10/714یک الی آن کمتر از 

تکس کمتر نباشد. )نمره هر نخ یک الی آن در سیستم متریک بیش 

 بیشتر نباشد( 43بوده ولی از  14از  
 

18 اصالح طبقه 

404  51054100 

نخ چند ال )تابیده( یا کابله، از الیاف شانه زده ، که اندازه هر نخ  - -

تکس یا بیشتر باشد ) نمره هر نخ یک  دسی 10/714یک الی آن 

 بیشتر نباشد( 14الی آن در سیستم متریک از  
 

18 اصالح طبقه 

405  51054100 

نخ چند ال )تابیده (یا کابله ، از الیاف شانه زده، که اندازه هر نخ  - -

دسی  52/131دسی تکس بوده ولی از   10/714یک الی آن کمتر از 

تکس کمتر نباشد )نمره هر نخ یک الی آن در سیستم متریک بیش 

 بیشتر نباشد( 43بوده ولی از  14 از 

18 اصالح طبقه 

402  51021100 
تکس  دسی 10/714نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه آن  - -

 بیشتر نباشد( 14یا بیشتر باشد )نمره آن در سیستم متریک از 
18 اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

407  51021100 

 10/714آن کمتر از نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه  - -

تکس نباشد )نمره هر نخ  دسی 52/131تکس بوده ولی کمتر از  دسی

بیشتر  43بوده ولی از  14یک الی آن در سیستم متریک بیش از  

 نباشد(

18 اصالح طبقه 

408  51021100 
 10/714نخ یک ال ، از الیاف شانه زده ، که اندازه آن حداقل  - -

 بیشتر نباشد( 14سیستم متریک از تکس باشد) نمره آن در  دسی
18 اصالح طبقه 

400  51021100 

دسی تکس بوده   10/714نخ یک ال شانه زده که اندازه  آن   - -

دسی تکس  نباشد )نمره  آن در سیستم  52/131ولی کمتر از 

 بیشتر نباشد( 43بوده ولی از  14متریک بیش از  

 

18 اصالح طبقه 

500  51023100 

ال )تابیده (یا کابله ، از الیاف شانه نزده، که اندازه هر نخ نخ چند   - -

دسی تکس یا بیشتر باشد)نمره هر نخ یک   10/714یک الی آن  

 بیشتر نباشد(  14الی آن در سیستم متریک  از  

18 اصالح طبقه 

501  51023100 

 نخ چند ال )تابیده (یا کابله ، از الیاف شانه نزده، که اندازه هر نخ  - -

 52/131دسی تکس بوده ولی کمتر از   10/714یک الی آن کمتر از 

دسی تکس  نباشد)نمره هر نخ یک الی آن در سیستم متریک بیش 

 بیشتر نباشد( 43بوده ولی از  14از  

18 اصالح طبقه 

501  51024100 

نخ چند ال )تابیده( یا کابله، از الیاف شانه زده ، که اندازه هر نخ  - -

تکس یا بیشتر باشد )نمره هر نخ یک الدر  دسی 10/714یک الی آن 

 بیشترنباشد( 14سیستم متریک از

18 اصالح طبقه 

503  51024100 

نخ چند ال )تابیده (یا کابله ، از الیاف شانه زده، که اندازه هر نخ   - -

دسی  52/131دسی تکس بوده ولی از   10/714یک الی آن کمتر از 

نخ یک الی آن در سیستم متریک بیش  تکس کمتر نباشد )نمره هر

 بیشتر نباشد( 43بوده ولی از  14از  

18 اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

504   با دسی تکس 2نخ پلی امید ... اصالح طبقه 

 تامین نیاز داخلی 4 10 نخ بسیار مقاوم از پلی استرها 54011000  505

502  54014500 
 15 10 از نایلون با سایر پلی آمیدها--

 از تولید داخلیحمایت 

507  54014200 

 5000یا 10 (شده باشندorientedاز پلی استرها حدوداً جهت دار)--
RLS/KG 

هرکدام که 

 بیشتر باشد

15 
حذف معادل  –حمایت از تولید داخلی

 ریالی

508  54014700 
 15 10 از پلی استرها--

 حمایت از تولید داخلی

500  54014800 
 15 10 از پلی پروپیلن--

 تولید داخلیحمایت از 

510  54014010 
 15 10 نخ کشش پذیر ---

 حمایت از تولید داخلی

511  54014000 
 15 10 سایر ---

 حمایت از تولید داخلی

 حمایت از تولید داخلی 15 10 از پلی استرها -- 54015100  511

 15 10 سایر-- 54015000  513

درج حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه و 

اضافه کردن دو صفر به آخرشماره 

 تعرفه

 03حذف ردیف طبق مصوبه کتاب سال  15 10 نخ کشش پذیر  --- 54015010  514



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 03حذف ردیف طبق مصوبه کتاب سال  15 10 سایر  --- 54015000  515

 حمایت از تولید داخلی 15 10 از نایلون یا از سایر پلی آمیدها -- 54012100  512

 داخلیحمایت از تولید  15 10 از پلی استرها  -- 54012100  517

 15 10 سایر-- 54012000  518

درج حقوق ورودی مقابل ردیف تعرفه و 

اضافه کردن دو صفر به آخرشماره 

 تعرفه

 03حذف ردیف طبق مصوبه کتاب سال  15 10 سایر  --- 54012000  510

510  5407 
و حذف زیر نویس ردیف  54حذف مندرجات ذیل یادداشت فصل 

5407 
 حذف مندرجات ذیل یادداشت - -

 اصالح طبقه 15 11 یک ال-- 55001100  511

 اصالح طبقه 15 11 چند ال)تابیده( یا کابله-- 55001100  511

 اصالح طبقه 15 11 یک ال-- 55003100  513

 اصالح طبقه 15 11 چند ال)تابیده( یا کابله-- 55003100  514

 اصالح طبقه 15 11 یک ال-- 55004100  515

 اصالح طبقه 15 11 چند ال)تابیده( یا کابله-- 55004100  512



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

517  55005100 
که عمدتا یا منحصرا با الیاف مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده --

 باشند
 اصالح طبقه 15 11

 اصالح طبقه 15 11 که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشند-- 55005300  518

 اصالح طبقه 15 11 سایر-- 55005000  510

 اصالح طبقه 15 11 شده باشند که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط-- 55002100  530

 اصالح طبقه 15 11 سایر-- 55002000  531

 اصالح طبقه 15 11 که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشند-- 55000100  531

 اصالح طبقه 15 11 سایر-- 55000000  533

 اصالح طبقه 15 11 یک ال-- 55101100  534

 طبقهاصالح  15 11 چند ال)تابیده( یا کابله-- 55101100  535

 اصالح طبقه 15 11 سایرنخ ها، که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشند- 55103000  532

 اصالح طبقه 15 11 سایر نخ ها- 55100000  537

538  های تار و پودباف پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

530  های تار و پودباف سایر پارچه  ریالی و همسان سازیحذف معادل 

540  های تار و پودباف پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازی 

541  های تار و پودباف سایر پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازی 

541  های تار و پودباف پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازی 

543  تار و پودباف های سایر پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازی 

544  

 high pressureکه از طریق  (spun lace)پارچه های نبافته ---

water jet  سانتی متر تولید گردیده  120الی  5به صورت رول به عرض

 است.
 

اصالح شرح  و همسان سازی 

545  منسوج نبافته همسان سازی 

542  52031110 

 high pressureکه از طریق  (spun lace)پارچه های نبافته ---

water jet  سانتی متر و وزن  120الی  5به صورت رول به عرض

 گرم در هر متر مربع تولید گردیده است. 55حداکثر 

 

 اصالح شر ح و همسان سازی 12 31

547  --- )سایر )منسوج نبافته همسان سازی 

548  منسوج نبافته همسان سازی 

540  ( ـ ـ ـ شیفرChiefer) 15حمایت از تولید داخل 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

550    پارچه استخوان بندی الستیک از جنس پلی استر آغشته شده    

551   پارچه استخوان بندی الستیک از جنس پلی استر آغشته شده   

551  5007و  5003های فصل  پارچه همسان سازی 

553  5007و  5003های فصل  پارچه همسان سازی 

554  5007و  5003های فصل  پارچه همسان سازی 

555  5007و  5003های فصل  پارچه همسان سازی 

552    منسوج آغشته شده تسمه نقاله    

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - سایر- 50110000  557

 - 4 پد نمدی نوار کاست و... --- 50110010  558

حذف گردد . ایجاد و اصالح ردیف 

با مجموع حقوق  50110000تعرفه 

 درصد 4گمرکی و سود بازرگانی 

 - 4 سایر --- 50110000  550

حذف گردد . ایجاد و اصالح ردیف 

با مجموع حقوق  50110000تعرفه 

 درصد 4سود بازرگانی گمرکی و 

520  28021000 

پشم سنگ بدست آمده از تفاله مذاب فلزات، از جوش، از صخره و -

پشم های معدنی همانند حتی مخلوط شده آنها با هم، بصورت توده، 

 ورق یا رول

 اصالح طبقه 15 11



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

521   

 ( Felt( و نمد )Millboardـ ـ کاغذ، مقوا )

(Sheets or rolls) 
 

7 طبقه اصالح 

 حمایت از تولید داخلی 15 8 کیلوگرم برمترمکعب 450آجرهای با وزن بیش از --- 20010010  521

523  20011000 

( یا کرم ca(، کلسیم )mg% وزنی عناصرمنیزیم)50که دارای بیش از -

(cr( به تنهایی یا با هم بصورت اکسید منیزیم ،)Mgo،)   اکسید کلسیم

(cao( یا اکسید کروم ،)cr2o3) 

 اصالح طبقه 15 11

524  20010030 
%آن را 45% اما کمتر از 7محصوالتی که به لحاظ وزنی بیش از ---

 ( تشکیل می دهد.AL2O3آلومین )
 اصالح طبقه 12 11

525  20031030 
در صد وزنی آلومین و یا  50های سرامیکی دارای بیش از  گلوله---

 مخلوط یا ترکیبی از آلومین و سیلیس باشد.
 طبقهاصالح  15 11

522  20030010 
درصد وزنی آنها گرافیت یا دیگر  50الی  15موادی که بین  ---

 ترکیبات کربن باشد.
 حمایت از تولید داخلی 15 2

527  20030030 

درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده آنها  50موادی که بیش از ---

  (،Mgoکلسیم، کروم به تنهایی یا بصورت اکسید منیزیم ) منیزیم،

 ( باشدcr2o3(، اکسید کروم )cao)اکسید کلسیم 

 حمایت از تولید داخلی 15 2

528  20071000 

کاشی و چهارگوش مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی -

غیر از مربع یا مستطیل که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر 

 سانتیمتر جای گیرد 7از 

 کاهش 55 75

 55 - سایر --- 20070000  520

مقابل ردیف تعرفه و اضافه درج حقوق 

کردن دو صفر به اخر شماره ردیف 

 تعرفه

570  20070010 
 کاشی یا  سرامیک ... ---

 - حذف ردیف تعرفه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

571  20070010 
 کاشی یا  سرامیک ...---

 - حذف ردیف تعرفه 

571  20070030 
 کاشی یا  سرامیک ...---

 - حذف ردیف تعرفه 

573  20070040 
 ... کاشی یا  سرامیک---

 - حذف ردیف تعرفه 

574   
 کاشی یا  سرامیک ...---

 - حذف ردیف تعرفه 

575   
 کاشی یا  سرامیک ...---

 - حذف ردیف تعرفه 

572  
 سایر ---

 - حذف ردیف تعرفه 

 55 - سایر ) ایجادی (--- 20080000  577

درج حقوق مقابل ردیف تعرفه و اضافه 

صفر به اخر شماره ردیف کردن دو 

 تعرفه

578  20080010 
 کاشی یا  سرامیک ...---

  حذف ردیف تعرفه 

570  20080010 
 کاشی یا  سرامیک ...---

  حذف ردیف تعرفه 

580  20080030 
 کاشی یا  سرامیک ...---

  حذف ردیف تعرفه 

581  20080040 
 کاشی یا  سرامیک ...---

  حذف ردیف تعرفه 

581  20080050 
 کاشی یا  سرامیک ...---

  حذف ردیف تعرفه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

583  20080020 
 کاشی یا  سرامیک ...---

  حذف ردیف تعرفه 

 حذف ردیف تعرفه   نقاشی شده ....--- 20080070  584

 حذف ردیف تعرفه   معرق....--- 20080080  585

 حذف ردیف تعرفه   سایر--- 20080000  582

 حمایت از تولید داخلی815 جهت ایمنی جاده ها--- 70181010  587

 حمایت از تولید داخلی815 جهت ایمنی جاده ها --- 70180010  588

 اصالح طبقه 10 11 دکمه سردست و دکمه های همانندد -- 71171100  580

 اصالح طبقه 10 11 سایر -- 71171000  500

 اصالح طبقه 10 11 سایر - 71170000  501

 اصالح طبقه 15 11 درصد وزنی کربن 1دارای بیش از  -- 71011100  501

 حمایت از تولید داخلی 15 10 درصد وزنی یا کمتر کربن، بصورت پودر زیر یک میلیمتر 1دارای  ---  71011010  503

 حمایت از تولید داخلی 15 4 درصد وزنی یا کمتر کربن، سایر ابعاد 1دارای  ---  71011010  504



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

505  71011030 
درصد وزنی کربن، 1درصد ولی مساوی یا کمتر از 1بیش از دارای  ---

 بصورت پودر زیر یک میلیمتر
 حمایت از تولید داخلی 15 10

 حمایت از تولید داخلی 15 4 سایر ---  71011000  502

507  71011110 
درصد وزنی  80درصد ولی مساوی یا کمتر از  55دارای بیش از  ---

 سیلیسیوم)فرو سیلیسیوم(
 طبقهاصالح  15 11

 اصالح طبقه 15 11 فروسیلیکو منگنز -  71013000  508

 اصالح طبقه 15 11 درصد وزنی کربن 2درصد ولی مساوی یا کمتر از  4دارای بیش از  --- 71014110  500

 اصالح طبقه 15 11 درصد وزنی کربن 2دارای بیش از  --- 71014110  200

 اصالح طبقه 15 11 درصد وزنی یا کمتر کروم 20دارای  --- 71014130  201

 اصالح طبقه 15 11 درصد وزنی کروم 20دارای بیش از  --- 71014100  201

 اصالح طبقه 10 11 فروسیلیکو منیزیم ---  71010040  203

 2 سایر  ---  71010000  204
15 

 حمایت از تولید داخلی

205  71071100 
با سطح مقطع عرضی مربع یا مستطیل که اندازه پهنای آن کمتر از --

 ضخامت آن باشد.دو برابر 
 حمایت از تولید داخلی 10 4

 حمایت از تولید داخلی 10 4 سایر؛با سطح مقطع عرضی مربع مستطیل )غیراز مربع(-- 71071100  202



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 حمایت از تولید داخلی 10 4 سایر-- 71071000  207

 حمایت از تولید داخلی 10 4 درصد وزنی یا بیشتر کربن15دارای - 71071000  208

 4 میلیمتر 3به ضخامت کمتر از ـ ـ  71083000  200
15 

 حمایت از تولید داخلی

 15 میلیمتر تجاوز نکند 1میلیمتر یا بیشتر ولی از  5/0ـ ـ به ضخامت  71001700  210
10 

 کاهش

 15 میلیمتر 5/0ـ ـ به ضخامت کمتر از  71101100  211
10 

 کاهش

 15 سایر --- 71104000  211
10 

 کاهش

213  71105000 
یا اندود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و ( Platedـ آبکاری شده )

 اکسیدهای کروم
15 

10 
 کاهش

 15 ـ ـ آبکاری شده یا اندوده شده با آلیاژهای روی ـ آلومینیوم 71102100  214
10 

 کاهش

 15 میلیمتر 5/0ـ ـ ـ تسمه به ضخامت کمتر از  71111010  215
10 

 کاهش

212  71114010 
شده با روی و پلیمر به  ـ ـ ـ نوارفوالدی غیر ممزوج پوشش داده

 میلیمتر 20میلیمتر و عرض حداکثر  0/5ضخامت حداکثر 
15 

10 
 کاهش

217  71171040 

مفتول فوالدی فنری از جنس پر کربن غیر ممزوج سرد کشیده ---

شده و با مقطع گرد به صورت کالف حداکثر یک میلیمتر آبکاری نشده 

 یا اندود نشده حتی صیقل شده

 اصالح شرح ردیف 7 8



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

218  71173040 

مفتول فوالدی فنری از جنس پر کربن غیر ممزوج سرد کشیده ---

شده و با مقطع گرد به صورت کالف حداکثر یک میلیمتر آبکاری نشده 

 یا اندود نشده حتی صیقل شده

 اصالح شرح ردیف 7 8

 حمایت از تولید داخلی 10 4 شمش و دیگر اشکال ابتدایی- 71181000  210

 حمایت از تولید داخلی 10 4 سطح مقطع عرضی مستطیل)غیر ازمربع(با -- 71180100  210

 حمایت از تولید داخلی 10 4 سایر-- 71180000  211

 10 ـ مفتول از فوالد های زنگ نزن 71130000  211
10 

 کاهش

 حمایت از تولید داخلی 10 4 شمش و دیگر اشکال ابتدایی- 71141000  213

 داخلیحمایت از تولید  10 4 سایر- 71140000  214

 10 ـ ـ ـ مفتول از فوالد فنری کرم سیلیکون 71100010  215
10 

 کاهش

212  71100030 
های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به  ـ ـ ـ مفتول

 میلیمتر   35تا  5صورت کالف به قطر 
10 

10 
 کاهش

 اصالح طبقه 7 8 سایر  -- 73041000  217

218  
)لوله های اسپیرال، لوله خطوط نفت و گاز اندود نشده و  |ـ ـ ـ سایر

 بغیر از جوش داده شده از درازا( 
حمایت از ساخت داخل و همسان سازی 

 همسان سازی 10 40 سایر  - 73110000  210



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

230  73101010 
ـ ـ ـفنر مخصوص مکانیسم جمع کردن کمر بندهای ایمنی خودرو 

 Retractor spring) پالستیکی کمر بند جفتو جور شده با بدنه

with cover ) 

-  ایجاد ردیف تعرفه 

 حمایت از تولید داخلی 8 10 (coilبصورت طومار )-- 74001100  231

 اصالح طبقه 10 8 سایر 74001000  231

 حمایت از تولید داخلی 15 8 از آلومینیوم غیرممزوج- 72041000  233

 حمایت از تولید داخلی 10 8 پروفیل های توخالی -- 72041100  234

 حمایت از تولید داخلی 15 8 سایر  -- 72041000  235

 10 - آندایز شده--- 72021110  232
ایجاد ردیف تعرفه جدید و همسان 

 سازی

 10 - اندود شده با آلومینیوم سیلیس--- 72021130  237
ایجاد ردیف تعرفه جدید و همسان 

 سازی

 اصالح طبقه 15 11 سایر --- 72021100  238

 اصالح طبقه 15 11 ورق کامپوزیتی --- 72021110  230

 اصالح طبقه 15 11 سایر--- 72021100  240

 حمایت از تولید داخلی 10 4 اندود شده با آلومینیوم سیلیس--- 72020130  241



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 حمایت از تولید داخلی 15 4 سایر----   72020100  241

 تولید داخلیحمایت از  15 4 میکرون 7به ضخامت حداکثر  --- 72071110  243

 حمایت از تولید داخلی 15 8 سایر--- 72071100  244

 حمایت از تولید داخلی 10 8 سایر-- 72071000  245

 حمایت از تولید داخلی 7 4 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 00/00که از لحاظ وزن -- 70011100  242

247  70011110 
درصد 00/00درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از  05/00محتوی ---

 وزنی روی
 حمایت از تولید داخلی 7 4

248  70011110 
درصد وزنی 05/00درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از  00/00محتوی ---

 روی
 حمایت از تولید داخلی 7 4

 حمایت از تولید داخلی 7 4 درصد وزنی روی 00/00کمتر از --- 70011100  240

 حمایت از تولید داخلی 15 2 گرد روی- 70031000  250

 حمایت از تولید داخلی 10 4 درصد وزنی منیزیم 8/00دارای حداقل -- 81041100  251

 حمایت از تولید داخلی 10 4 سایر--   81041000  251

 حمایت از تولید داخلی 15 2 تیغه اره نواری- 81011000  253



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 حمایت از تولید داخلی 15 10 برای کار روی چوب)کارد و تیغه ای برنده(- 81081000  254

 4 11 سایر  --- 81111000  255

 تامین نیاز داخلی

)تیغ سلمانی و خود تراش بغیر از تیغ 

 دولبه بدون دسته(

 

252  81111000 
های خود تراش تکمیل تیغه های خود تراش ایمنی، همچنین تیغه-

 نشده به شکل نوار
 تامین نیاز داخلی 4 11

 4 11 سایر اجزاء و قطعات  - 81110000  257
 تامین نیاز داخلی

 )تیغ سلمانی و خودتراش(

 تامین نیاز داخلی 7 10 مداد تراش و تیغه آن  --- 81141010  258

250   کاغذ بر ، نامه بازکن، بغیر از مداد تراش و تیغه آنها(|ـ ـ ـ سایر( عدم ساخت داخل 

220  
ـ ابزارهای مانیکور یا پدیکور و مجموعه این ابزارها )از جمله سوهان 

 ناخن(
همسان سازی 

 تامین نیاز داخلی 12 31 شوندکلیدهایی که به تنهایی عرضه می - 83017000  221

 Tongue ـ ـ ـ زبانه مخصوص قفل کمر بندی های ایمنی خودرو 83013010  221

lock 
- ایجاد ردیف تعرفه 

 اصالح طبقه 11 10 (spring Gas)فنر گازی  --- 83014110  223

224  --سایر  همسان سازی 

 همسان سازی 12 40 کاله آویز، رخت آویز، پایه و اشیاء همانند- 83015000  225



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 تامین نیاز داخلی 12 31 در بندهای خودکار  - 83012000  222

 همسان سازی 12 11 از آهن یا از فوالد- 83071000  227

 همسان سازی 12 10 از سایر فلزات معمولی- 83070000  228

220  83081000 
 قزنقفلی، قالب و چنگک، حلقه و منگنه پرچ  -

 
 همسان سازی 12 40

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ سایر 84073100  270

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ سایر 84073100  271

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ سایر برای انواع موتور سیکلت 84073330  271

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ سایر 84081000  273

 اصالح طبقه 10 8 اسب بخار 150موتورها با قدرت تا  سایر --- 84080010  274

 اصالح طبقه 15 11 کیت کامل گاز سوز --- 84000110  275

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ گژنپین 84000130  272

 اصالح طبقه 10 8 کاری ـ ـ ـ شاتون آهنگری شده بدون عملیات ماشین 84000140  277



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 حذف ردیف - 2 سیت سوپاپ ماشین کاری نشده  --- 84000150  278

 حذف ردیف تعرفه - 2 پایه سوپاپ ماشین کاری نشده  --- 84000120  270

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز 84000050  280

 اصالح طبقه  4 موتورهای واکنشی غیر از توربو جت ها- 84111000  281

 حمایت از تولید داخل  4 با حرکت خطی )سیلندرها(-- 84111100  281

 حمایت از تولید داخل  4 سایر-- 84111000  283

 حمایت از تولید داخل 4 با حرکت خطی )سیلندرها(  ـ ـ 84113100  284

285  
 7 سایر )جک پنوماتیک(

 حمایت از تولیدات داخلی

282  84118000 
 7 4 سایر-

 حمایت از تولید داخل

287  84110000 
 7 4 اجزاء و قطعات-

 حمایت از تولید داخل

288  84133030 

، متشکل از پمپ آب و  (OIL MODULE)ماژول روغن موتور  ---

 مبدل حرارتی ، حتی دارای  فیلتر

 

 ایجاد ردیف تعرفه 10 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

280  84143040 

یخچال کمپرسورهای برودتی مخصوص کولر خودروهای  اتوبوس ؛  ---

 مینی بوس ، کامیون ، کامیونت ، ماشنی االت راهسازی  و کشاورزی 

 

 از شرح کاال حذف کلمه یخچال - 4

 ـ ـ ـ سایر 84151000  200
 

 اصالح طبقه 10 8

201  84150010 
 واحدهای  داخلی یا خارجی دستگاه های تهویه مطبوع از  هرنوع  ---

 
-  

اصالح شرح ردیف  و درج حقوق ورودی 

 مقابل ردیف تعرفه
 

201  84150011 
 84151010قسمت داخلی دستگاه های   ---

 
 حذف ردیف تعرفه - 11

203  84150011 
 84151010قسمت بیرونی دستگاههای   ---

 
 حذف ردیف تعرفه - 18

204  84150010 
 84158100سایر اجزاء  و قطعات تعرفه   ---

 
 7 اصالح شرح و اصالح طبقه 

 صالح شرح و اصالح طبقه   84158100سایر اجزاء  و قطعات تعرفه   --- 84150030  205

 صالح شرح و اصالح طبقه  - 84158300تعرفه   سایر اجزاء  و قطعات --- 84150040  202

 اصالح شرح  و ایجاد ردیف تعرفه 10 - کندانسور مخصوص تهویه مطبوع وسایل نقلیه  --- 84150050  207

 ایجاد ردیف تعرفه 10 - اواپراتور مخصوص  تهویه مطبوع وسایل نقلیه  --- 84150020  208

200   ---سایر -  ایجاد ردیف تعرفه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 حمایت از تولید داخلی 15 2 کوره ها و تنورها برای گداختن- 84171000  700

 حمایت از تولید داخلی 15 2 سایر- 84178000  701

701  84182100 
تلمبه های  گرمایشی به غیر از انواع مورد استفاده در  ---

 8415دستگاههای تهویه  مطبوع مشمول  ردیف تعرفه  
 اصالح شرح تعرفه - -

703  84101010 

 حمایت از تولید داخلی 7 4 لیتر  14اتوکالو دندانپزشکی تا حجم  ---

و همسان سازی با ردیف تعرفه 

84101000 

 اصالح شرح کاال 15 11 84101100اجزاء قطعات   --- 84100010  704

 حذف کلمه دیالیز از شرح کاال 4 4 فیلترهای مخصوص..... --- 84111010  705

 ایجاد ردیف تعرفه 10  دیالیز(فیلتر)صافی --- 84111040  702

707  84113050 
برای استفاده با  (Dust collector)دستگاه های مکنده گرد و غبار -

 دستگاهها و ماشین های  ابزار
-  ایجاد ردیف تعرفه 

  10 15 بلدوزر نو 84101111  708

  10 15 بلدوزر مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر 84101111  700

  10 15 سایر – بلدوزر 84101110  710

  10 15 گریدر نو 84101011  711



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  10 15 گریدر مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر 84101011  711

  10 15 سایر -گریدر  84101010  713

  10 15 سایر –غلطک نو  84104011  714

  10 15 غلطک مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر 84104011  715

  10 15 لودر نو 84105111  712

  10 15 لودر مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر 84105111  717

  10 15 سایر –لودر  84105110  718

  10 15 بیل مکانیکی نو 84105111  710

  10 15 بیل میکانیکی مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر 84105111  710

  10 15 سایر –بیل مکانیکی  84105110  711

  10 15 اسب بخار( نو 100بیل مکانیکی )کمتر از  84105011  711

713  84105011 
اسب بخار( مستعمل با سال ساخت پنج  100بیل مکانیکی )کمتر از 

 سال و کمتر
15 10  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  10 15 سایر -اسب بخار(  100بیل مکانیکی )کمتر از  84105010  714

 تعرفهایجاد ردیف  4 - ماشین مکنده جمع آوری مکانیزه کود دامی با مکانیزم پمپ خال--- 84108080  715

712  ـ ـ ـ سایر همسان سازی با آسانسور 

 تامین نیاز داخلی 10 15 چاپگر بریل یک رو ویژه نابینایان  --- 84433110  717

718  84430011 
اجزاء قطعات غیر الکتریکی و غیرالکترونیکی به استثناء قطعات  ---

 کاتریج 
11 15 

اصالح شرح کاال و حذف عبارت ))مورد 

چاپگر (( و همسان سازی با مصرف در 

 چاپگر

710  84430030 
و  84433100برد اصلی مونتاژ شده مربوط به چاپگرهای ردیف   ---

844331 
-  همسان سازی و ایجاد ردیف تعرفه 

730  
 ـ کنورتیسور )مبدل(

حمایت از تولیدات داخلی 

731  
 ریزی و مالقه فلزریزی شمش  ـ قالب

تولیدات داخلی حمایت از 

731  
 ریزی( گری )قالب های ریخته ـ ماشین

حمایت از تولیدات داخلی 

733   
 Note)کیفی  (PC)ماشین های خودکار داده پردازی  شخصی  ---

Book) 
حمایت از تولیدات داخلی 

734  84733010 

ملحقات مورد اجزاء و قطعات  غیر الکتریکی  و غیر الکترونیکی با  ---

مصرف در تجهیزات انواع ماشین های خودکار داده پردازی ) صفحه 

 کلید ، جعبه رایانه ، موشواره و...(

 اصالح شرح کاال - -



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

735  84733030 
برد کامل مونتاژ شده جهت واحدهای ورودی رایانه رایانه )صفحه  ---

 کلید ، و موشواره (
11 15 

 و )« صفحه نمایش » ردیف های تعرفه  

 چاپگر ( حذف شود و همسان سازی

 - 4 رک مخصوص  سرور --- 84733020  732
حذف ردیف تعرفه و ایجادردیف تعرفه     

04031010 

737  
های بتون و مالط کن ـ ـ مخلوط

اصالح طبقه 

738  84721100 
 دارای وسایل گرم کردن با سرد کردن  --

 اصالح طبقه 10 8

730  84721000 
 سایر --

 اصالح طبقه 10 8

740  84728100 
 دارای وسایل گرم یا سردکردن --

 اصالح طبقه 10 8

741  84728000 
 سایر ---

 اصالح طبقه 10 8

 40 55 کولرهای آبی با هوادهی و... --- 84702010  741
اصالح شرح و حذف  کلمه خانگی و 

 همسان سازی

743  پیگ تمیزکننده همسان سازی 

 اصالح طبقه 10 8 های بنزینی های تست و شستشوی انژکتور خودرو دستگاهـ ـ ـ  84708020  744

 ایجاد ردیف تعرفه  - ماشین مکنده جمع آوری مکانیزه کود دامی با مکانیزم پمپ خالء  --- 84708080  745

 همسان سازی 31 40 رگوالتور مخصوص سیلندر گاز مایع  --- 84811010  742



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

747   اولئوهیدرولیکی یا پنوماتیکیـ شیر برای انتقاالت اصالح طبقه 

748  
 ـ شیر یک طرفه )غیر قابل برگشت(

اصالح طبقه 

740  
 ـ شیر اطمینان یا فشار شکن

اصالح طبقه 

 همسان سازی 31 55 از جنس برنج لغایت سه اینج  (gate valve)شیر فلکه کشویی  --- 84818015  750

 همسان سازی 31 55 اینچ  5/1از جنس برنج لغایت  (Ball valve)شیر توپی  --- 84818010  751

 حذف گردد - 4 والو تیوپ  --- 84818050  751

 حذف گردد - 2 شیر ) والو(  مخصوص  الستیک های بدون تیوب ) تیوبلس( --- 84818075  753

 اصالح طبقه 10 8 سایر --- 84818000  754

 اصالح طبقه 10 8 خودروهای سواری، سوارکار و وانتـ ـ ـ مربوط به  84831010  755

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت 84831030  752

757  
 ـ پوسته یاتاقان، توأم شده با بلبرینگ یا رولربیرینگ

حمایت از تولیدات داخلی 

758  
یاتاقان ساده ـ پوسته یاتاقان، توام نشده با بلبرینگ یا رولربیرینگ، 

 (Plain shaft bearingمحور )
حمایت از تولیدات داخلی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

750  
 ـ ـ ـ سایر

حمایت از تولیدات داخلی 

720  
 ـ چرخ لنگرو قرقره تسمه، همچنین بلوک قرقره

حمایت از تولیدات داخلی 

721  
 (UniversalJointsکالچ و کوپلینگ محور )ازجمله قفل گاردان( )ـ 

حمایت از تولیدات داخلی 

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری و وانت 84841010  721

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ مربوط به موتورسیکلت 84841030  723

 اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ مربوط به خودروهای سواری و وانت 84840010  724

 اصالح طبقه 10 8 موتورسیکلتـ ـ ـ مربوط به  84840030  725

722  85041100 
کیلو ولت آمپر ) ترانسفورماتور دی الکتریک  250به قدر ت حداکثر --

 مایع (
   

727   
کیلو ولت  10000کیلو ولت آمپر و حداکثر  250به قدرت بیشتر از --

 آمپر 

 ) ترانسفورماتور دی الکتریک مایع (

 

728  
کیلو ولت آمپر ) ترانسفورماتور دی 10000بیشتر از به قدرت --

 الکتریک مایع (
 

720  )ـ ـ ـ سایر )مگنت سرامیکی همسان سازی -کاهش 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

770  85021010 

(، AA/R2/UM3ای شکل به سایزهای قلمی ) های استوانه ـ ـ ـ قوه

 (،LR( به جز آلکاالین )C/R14/UM1( متوسط )LRبه جز آلکاالین )

)قوه و باطری با بی  |(  LR( به جز آلکاالین )D/R10/um1بزرگ )

 اکسید منگنز(

31 10 

جز ء » اصالح شرح و حذف عبارت به 

 از شرح کاال و همسان سازی« آلکاالین 
 

 10 31 سایر  --- 85021000  771
 تامین نیاز داخلی

 )قوه و باطری با بی اکسید منگنز(

 ساخت داخلیعدم   10 سایر --- 85022000  771

 عدم ساخت داخلی 4 12 سایر  --- 85028000  773

 کاهش    (Sealed)از نوع سربسته  --- 85071010  774

 کاهش  31 40 سایر --- 85071000  775

772  ( ـ ـ ـ از نوع سربستهSealed) 31  حمایت از تولید 

777   اسید(-)سایر انباره های سرب|ـ ـ ـ سایر 31  حمایت از تولید 

778  -: تفکیک تعرفه  - - لیتیوم یون 

770  2010
آمپر ساعت ، سل  1سل لیتیومی استوانه ای  شکل باالتر از ---

 آمپر ساعت  5/1لیتیومی تخت باالتر از 
 ایجادردیف تعرفه  15 -

780  --- سایر -  ایجاد ردیف تعرفه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

781  85070010 
 پلیت باطری ---

8 10 
 حمایت از تولید داخلی افزایش

 باال بودن تعرفه –کاهش  10 40 سایر جاروهای مکنده - 85082000  781

783  ---)11 دستگاه بخور سرد )آلتراسونیک اصالح طبقه 

784  

 ـ سایر کوره ها

 
 

اصالح طبقه 

 تامین نیاز داخلی 40 55 های آبگرمکن و آب سرد کن توأم خانگیدستگاه-- 85121010  785

 تامین نیاز داخلی 40 55 فر میکروویو- 85125000  782

 تامین نیاز داخلی 40 55 سایر فرها، خوراک پزها ... - 85122000  787

 تامین نیاز داخلی 40 55 دستگاه برشته کردن نان -- 85127100  788

 40 55 سایر -- 85127000  780
 تامین نیاز داخلی

 )پلوپز و ...(

 همسان سازی 12 40 سایر  --- 85171100  700

 همسان سازی 12 40 سایر  --- 85171800  701



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 55 75 سایر  --- 85172000  701

 تامین نیاز داخلی

های دریافت، تبدیل و )سایر ماشین

ارسال یا بسامدافزایی صدا، تصویر یا 

ها شامل دستگاه سایر  داده

 سوییچینگ و روتینگ(

 - 15 رک مخصوص مربوط به تجهیزات ارتباطی و... --- 85177030  703
حذف ردیف تعرفه و ایجادردیف تعرفه     

04031010 

 اصالح طبقه –همسان سازی  12 11 تعبیه شده در محفظه آنتک بلند گو، --- 85181100  704

 اصالح طبقه –همسان سازی  12 11 چند بلند گو تعبیه شده در یک محفظه --- 85181100  705

 اصالح طبقه –همسان سازی  12 11 انواع بلند گوی خودرو--- 85181010  702

 اصالح طبقه –همسان سازی  12 40 بلند گوها به صورت چند پارچه --- 85181030  707

708  85183000 
هدفون و گوشی حتی توام شده با یک میکروفن و مجموعه های ---

 متشکل از یک میکروفن و یک یا چند بلندگو
 تفکیک ردیف تعرفه - 2

 ایجاد ردیف تعرفه جدید 7 - هدفون و گوشی حتی توام شده با یک میکروفن --- 85183010  700

 12 - یک میکروفن و یک یا چند بلندگومجموعه های متشکل از --- 85183000  800
همسان  -ایجاد ردیف تعرفه جدید

 سازی

801  85131110 
 کارتهای توام شده با باریکه مغناطیسی ضبط نشده ---

 حمایت از تولید داخلی 12 15

801  85131110 
 کارتهای توام شده با باریکه مغناطیسی ضبط شده ---

 همسان سازی 12 40



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 ایجادردیف تعرفه 4 - الکتریکی کارت هوشمند فاقد تکیه گاه ـ ـ ـ چیپ های 85135110  803

 اصالح طبقه 4 2 سایر  --- 85182000  804

 ایجاد ردیف تعرفه 10  851841برد اصلی مونتاژ  شده مربوط به نمایشگرهای ردیف  --- 85100030  805

802  85100040 
اجزاء  قطعات غیر الکتریکی و غیر الکترونیکی مورد مصرف  در  ---

 8518نمایشگرهای ردیف  
 ایجاد ردیف تعرفه 10 

807  85311510 
با دی الکتریک از کاغذ یا مواد پالستیکی قابل نصب برروی  ---

 smdبردمدار چاپی  به استثناء خازن 
 اصالح شرح کاال 4 4

 اصالح طبقه 10 11 استارتر مهتابی  --- 85325030  808

 تامین نیاز داخلی 10 15 اتصال دهنده ها برای فیبرهای نوری؛ کابلها یا کالف های فیبر نوری - 85327000  800

810  85371040 
 کنترل پانل الکتریکی مخصوص لوازم خانگی  ---

 لباسشویی و....(  –) یخچال 
 ایجاد ردیف تعرفه 4 -

811  85371010 
 پانلهای الکترونیکی با عناوین ---

Power Panel, Basic Panel, Power Box   ... و 
 همسان سازی 12 55

  15 10 های خورشیدی پنل 85414010  811

813   کیلوولت 131ـ ـ ـ کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت حمایت از ساخت داخل همسان سازی 

814  85447010 
کابل های الیاف اپتیکی آماده شده برای مصرف ، فاقد اتصاالت ،  ---

 متشکل از الیاف منفرداً غالف دار شده 
 اصالح شرح و اصالح طبقه 7 2



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 کاهش مأخذ 4 11 سایر  --- 85447000  815

 کاهش مأخذ 4 15 سایر  --- 85451000  812

817  ( ـ ـ ـ جاروبکBrushes) 11  هماهنگ -کاهش 

  10 15 تراکتور جاده ای)کشنده (  87011000  818

810  87011010 

ـ ـ ـ اتوبوس ، مینی بوس و ون  با موتور الکتریکی وهمچنین اتوبوس 

، مینی بوس و ون هیبریدی دارای موتور درون سوز تراکمی احتراقی 

 توام با موتور الکتریکی

 CBUاصالح شرح  و حذف بصورت  4 4

  12 15 بوس ) غیر هیبریدی(اتوبوس و مینی  87011000  810

  12 15 سایر)اتوبوس و مینی بوس ) غیر هیبریدی((- 87010000  811

811   --  سی سی :  1000باحجم سیلندر تا - -  

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - هیبریدی --- 87031110  813

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - (go cart)خودروهای کارتینگ --- 87031110  814

 ایجاد ردیف تعرفه 40 - سایر --- 87031100  815

812  87031100 
سی سی بیشتر  1500سی سی اما از   1000باحجم سیلندر بیشتر از  --

 نباشد
- -  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 اصالح شرح تعرفه  4 هیبریدی --- 87031110  817

 اصالح شرح تعرفه  31 آمبوالنس غیر هیبریدی   --- 87031110  818

 اصالح شرح تعرفه  40 سایر  --- 87031100  810

830  870313 
سی سی  1000سی سی اما از  1500باحجم سیلندر بیشتر از  ---

 بیشتر نباشد :
- -  

 اصالح شرح تعرفه  4 هیبریدی --- 87031311  831

 اصالح شرح تعرفه  31 آمبوالنس غیر هیبریدی --- 87031311  831

 اصالح شرح تعرفه  40 سایر--- 87031310  833

834  87031310 
سی سی  1500سی سی اما از   1000بیشتر از  باحجم سیلندر  ---

 بیشتر نباشد:
- -  

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - هیبریدی ---- 87031311  835

 ایجاد ردیف تعرفه 31 - آمبوالنس غیر هیبریدی  ---- 87031311  832

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر---- 87031310  837

838  87031330 
سی سی  3000اما از سی سی   1500باحجم سیلندر بیشتر از   ---

 بیشتر نباشد:
- -  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 اصالح شرح تعرفه 4 4 هیبریدی ---- 87031331  830

 اصالح شرح تعرفه 31 31 آمبوالنس غیر هیبریدی ---- 87031331  840

 اصالح شرح تعرفه 75 75 سایر---- 87031330  841

  - - سی سی : 3000با حجم سیلندر بیشتر از  -- 87031400  841

 اصالح شرح تعرفه  4 هیبریدی --- 87031410  843

 اصالح شرح تعرفه 31 31 آمبوالنس غیر هیبریدی --- 87031410  844

 اصالح شرح تعرفه  75 سایر--- 87031400  845

  - - سی سی بیشتر نباشد:1500باحجم سیلندری که از-- 87033100  842

 اصالح شرح تعرفه 4 32 هیبریدی ---- 87033110  847

 اصالح شرح تعرفه 31 4 آمبوالنس غیر هیبریدی ---- 87033110  848

 اصالح شرح تعرفه 31 32 سایر---- 87033100  840

850  87033100 
سی سی  1500سی سی اما از  1500باحجم سیلندری بیشتر از --

 بیشتر نباشد
- -  



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

851  87033110 
سیسی  1000سی سی اما از   1500با حجم سیلندر بیشتر از   ---

 بیشتر نباشد:
- -  

 اصالح شرح تعرفه 4 4 هیبریدی ---- 87033111  851

 اصالح شرح تعرفه 31 31 آمبوالنس غیر هیبریدی ---- 87033111  853

 اصالح شرح تعرفه 31 31 سایر---- 87033110  854

855  87033110 
سی سی  1500سی سی اما از  1000باحجم سیلندری بیشتر از ---

 بیشتر نباشد
- -  

 اصالح شرح تعرفه 4 4 هیبریدی ---- 87033111  852

 اصالح شرح تعرفه 31 31 آمبوالنس غیر هیبریدی ---- 87033111  857

 اصالح شرح تعرفه 40 40 سایر---- 87033110  858

  - - سی سی  1500با حجم سیلندر بیشتر از  -- 87033300  850

820  87033310 
سی سی  3000سی سی اما از  1500باحجم سیلندری بیشتر از ---

 بیشتر نباشد:
- -  

 اصالح شرح تعرفه 4 4 هیبریدی ---- 87033311  821

 اصالح شرح تعرفه 31 31 آمبوالنس غیر هیبریدی ---- 87033311  821



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 اصالح شرح تعرفه 55 55 سایر---- 87033310  823

  - - سی سی : 3000باحجم سیلندری بیشتر از -- 87033310  824

 اصالح شرح تعرفه 4 4 هیبریدی ---- 87033311  825

 اصالح شرح تعرفه 31 31 آمبوالنس غیر هیبریدی ---- 87033311  822

 اصالح شرح تعرفه 55 55 سایر---- 87033310  827

  - - سایر:- 87030000  828

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - وسایل نقلیه دارای فقط موتور الکتریکی  --- 87030010  820

  55 55 سایر --- 87030000  870

  10 15 تن ( 30کامیون ) حداکثر  87041010  871

  10 15 کامیون مخصوص حمل بتن  87041110  871

  10 15 سایر --- 87041100  873

  10 15 تن ( 10کامیون مخصوص حمل بتن ) بابیش از  87041310  874

  10 15 سایر--- 87041300  875



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  10 15 تن  5بیش از  (gvw)وزن ناخالص وسیله نقلیه -- 87043100  872

  10 15 سایر- 87040000  877

878  87051010 

دارای دو کابین مجزا ) کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین  ---

جرثقیل ( به نحوی که کامیون و جرثقیل بر ای یکدیگر طراحی شده 

 باشد 

 کاهش تعرفه  7 8

 افزایش تعرفه  15 10 سایر  --- 87051000  870

  10 10 کامیونهای دارای دکل حفاری - 87051000  880

 افزایش تعرفه  15 10 وسایل نقلیه آتش نشانی - 87053000  881

  10 10 کامیون بتن سازی - 87054000  881

  10 10 برای بازرسی کاال  X-RAYکامیون دارای تجهیزات نصب شده --- 87050010  883

 افزایش تعرفه  15 10 سایر --- 87050000  884

  10 31 ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای سواری و وانت 87020010  885

  15 10 ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای اتوبوس 87020010  882

  15 10 بوس دار برای مینی ـ ـ ـ شاسی موتور 87020030  887



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  15 10 ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای کامیون و کامیونت 87020040  888

  15 10 ای های جاده ـ ـ ـ شاسی موتوردار برای کشنده 87020050  880

  15 10 ـ ـ ـ سایر 87020000  800

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - سازه محافظ واژگونی انواع تراکتور 87081010  801

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - اتاقک استقرار کاربر تراکتور 87081010  801

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - استقرار کاربر کمباین کاتاق 87081030  803

804  87083010 
 سایر)لنت ترمز خودروهای سنگین(---

 
 اصالح طبقه 10 8

805  87083011 

با یا بدون لنت ترمز و   (Brake Disk)کاسه و دیسک ترمز ----

ملحقات دیگر ،  برای اتوبوس ، مینی بوس ، کامیونت ، کامیون و 

 کامیون کشنده تریلر 

 اصالح طبقه 7 8

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - برای سواری و وانت و تراکتور کشاورزی  ---- 87083011  802

807  87085031 
برای اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ،  (HUB)توپی محور ---

 کامیونت ، کشنده تریلر
 اصالح طبقه 7 8

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - برای سواری ، وانت و تراکتور کشاورزی  ---- 87085031  808

 اصالح طبقه  7 از نوع دوزمانه --- 87111011  800



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی  --- 87111011  000

 ایجاد ردیف تعرفه  - از نوع دو زمانه  --- 87111010  001

 ایجاد ردیف تعرفه  - مخصوص استفاده در پیست  ---- 87111011  001

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی  ---- 87111011  003

 تفکیک ردیف تعرفه - - سایر: --- 87111000  004

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - مخصوص استفاده در پیست  ---- 87111001  005

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی ---- 87111001  002

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر  ---- 87111000  007

008  87113000 
دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از   -

 سی سی  بیشتر نباشد. 500سی سی اما از   150
- -  

 ردیف تعرفهتفکیک  - - از نوع دوز مانه :-- - 87113010  000

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - مخصوص استفاده از پیست ---- 87113011  010

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی  ---- 87113011  011



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر ---- 87113010  011

 تفکیک ردیف تعرفه - - سایر: --- 87113000  013

 ردیف تعرفه ایجاد 7 - مخصوص  استفاده در پیست ---- 87113001  014

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - ازنوع هیبریدی  ---- 87113001  015

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر ---- 87113000  012

017  871140 
 500دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از -

 :سی سی بیشتر نباشد 800سی سی اما از 
- -  

  - - ازنوع دو زمانه :--- 87114010  018

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - مخصوص استفاده در پیست  ---- 87114011  010

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی  ---- 87114011  010

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر ---- 87114010  011

  - - سایر: --- 87114000  011

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - مخصوص استفاده در پیست  ---- 87114001  013



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی  ---- 87114001  014

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر ---- 87114000  015

012  87115000 
 800دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از  -

 سی سی 
- -  

  - - از نوع دوز مانه : --- 87115010  017

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - مخصوص استفاده در پیست  ---- 87115011  018

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی  ---- 87115011  010

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر ---- 87115010  030

  - - سایر: --- 87115000  031

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - مخصوص استفاده در پیست  ---- 87115001  031

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - از نوع هیبریدی  ---- 87115001  033

 ایجاد ردیف تعرفه 55 - سایر ---- 87115000  034

  - - سایر:- 871100  035



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 ایجاد ردیف تعرفه 15 - وات  1500موتور سیکلت ودوچرخه الکتریکی تا --- 87110010  032

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - وات و بیشتر  1500موتور سیکلت و دوچرخه برقی --- 87110010  037

 تعرفهایجاد ردیف  55 - سایر --- 87110000  038

030  87131010 
ویلچر فاقد هر گونه امکانات ویژه از قبیل برانکاردی ،ایستایی ---

 )دارای جک( ، تک محوری )طراحی شده برای کار با یک دست( 
 حمایت از تولید داخلی 12 11

 4 - تریلر مخصوص حمل شیشه های تخت فاقد کفی و مجوز 87123030  040
تأمین نیاز داخلی و ایجاد ردیف 

 جدیدتعرفه 

041   -: تفکیک ردیف تعرفه - - اجزاء و قطعات 

041  87120010 
با یا بدون لنت ترمز و   (Brake Disk)کاسه و دیسک ترمز  ---

 برای تریلر ها و نیمه تریلرها  Hubمتعلقات دیگروتوپی 
 ایجاد ردیف تعرفه 7 -

 تعرفه ایجاد ردیف 4 - قفل مخصوص تریلر برای نصب کانتینر  --- 87120010  043

 ایجاد ردیف تعرفه 7 - سایر  --- 87120000  044

045  88011100 
 کیلوگرم  1000بدون بار به وزن حداکثر   ---

 15 
 تغییر طبقه 

042  88011000 
 1000هواپیما و سایر وسایل نقلیه  هوایی بدون بار به وزن حداکثر  ---

 کیلو گرم 
 15 

 تغییر طبقه

047  00011010 
کابلهای الیاف اپتیکی آماده شده با یابدون اتصاالت متشکل  ---

 ازالیاف منفرداً غالف دار نشده 
 اصالح شرح کاال 7 2



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

048  ـ ورق و صفحه از ماده استقطاب 
کاهش : عدم تولید داخلی )وارداتی 

 نداشته ایم(

 حذف ردیف تعرفه - 4 عدسی خام و نیمه ساخته از جنس پالستیک  --- 00015010  040

 درج حقوق ورودی مقابل تعرفه 7 - از مواد پالستیکی -- 00031100  050

 حذف ردیف تعرفه - 10 دوره وقاب نیم ساخته  00031110  051

 حذف ردیف تعرفه - 11 سایر  --- 00031100  051

 درج حقوق ورودی مقابل تعرفه 7 - از سایر مواد -- 00031000  053

 حذف ردیف تعرفه - 10 دوره و قاب نیم ساخته --- 00031010  054

 حذف ردیف تعرفه - 12 سایر  --- 00031000  055

 10 31 عینک آفتابی  - 00041000  052
 تامین نیاز داخلی

 

057   ـ سایر 10 کاهش : همسان سازی 

058  00021000 
دوربین عکاسی از نوع مورد استفاده برای تهیه کلیشه یا سیلندر  -

 چاپ 
 تامین نیاز داخلی 4 10

 

 7 10 گیر ظرفیت گیر قطر واندازهمیکرومتر، اندازه - 00173000  050
 تامین نیاز داخلی

 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

  15 10 دستگاه)الکتروکاردیو گراف(--- 00181110  020

  10 11 دستگاه)مانیتور عالئم حیاتی(--- 00181011  021

021  --- اختصاصی های انسولین بدون سوزن با کاربرد انواع سرنگ  

023  
 دار .... های سرپیچ انواع سرنگ ---

 
 

 ایجادردیف تعرفه 7 - اره و دریل جراحی  --- 00180070  024

025  

 
 ـ ـ ـ دستگاه ونتیالتور

 
  

 ایجاد ردیف تعرفه

022  

 
 ـ ـ ـماشین بیهوشی

 
  

 ایجاد ردیف تعرفه

027  


 میله و پالک درون اندامی پیچ و ـ  ـ  ـ 

 
4   

028  


 ـ ـ ـ دستگاه رادیولوژی ساده از نوع آنالوگ یا دیجیتال

 
  ایجاد ردیف تعرفه 

020  00111010 
موبایل  برای بازرسی کاال )به استثناء  X-RAYدستگاه  ---

 (8705دستگاههای  ردیف  
7 

 حمایت از تولید 

070  00111010 
 برای بازرسی کاال  X-RAYسایر دستگاههای   ---

7 
 حمایت از تولید

 تامین نیاز داخلی 4 10 اسپکتروفتومتر  --- 00173010  071



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

071  00180030 
 برای کنتور برق از نوع الکترومکانیکی  ---

15 10 
 حمایت از تولید داخلی

 )اجزا و قطعات(

073  00180040 
 برای کنتور برق از نوع الکترونیکی ---

15 10 
 تولید داخلیحمایت از 

 )اجزا و قطعات(

 حمایت از تولید داخلی 12 15 ترموستات- 00311000  074

075  00318010 
 اکسی پیلوت ---

 حمایت از تولید داخلی 15 4

072  00330010 
 سایر ترموکوپلها ---

 حمایت از تولید داخلی 10 15

 03فصل   077
  03در فصل  030400حذف زیر نویس ردیف تعرفه  

- - 
 حذف زیر نویس 

078  04010010اصالح طبقه 10 8 ـ ـ ـ برای وسایل نقلیه زمینی 

 ایجادردیف تعرفه 15 - رک مربوط به سرور یا تجهیزات ارتباطی و مخابراتی  --- 04031010  070

080  ـ ـ ـ سایر کاهش : همسان سازی 

081  گوی )توپ( رنگی مخصوص ورزش پینت بال 7 حمایت از تولید داخلی 

081  ـ ـ ـ سایر کاهش : همسان سازی 

083   ساز از استخوان، صدف، بدون نقاشی اشیاء دست ـ  ـ  ـ کاهش : همسان سازی 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

084   ساز از استخوان، صدف، با نقاشی اشیاء دست ـ  ـ  ـ کاهش : همسان سازی 

085   سایر ـ  ـ  ـ  : همسان سازیکاهش 

082  ـ ـ ـ ساخته شده از موی خوک و گراز کاهش : همسان سازی 

087   )ـ ـ ـ با جوهر مایع )روان نویس اصالح شرح و اصالح طبقه 

088  
( با نوک نمدی و یا سایر Markerهای عالمتگذاری ) ـ قلم و قلم

 های متخلخل نوک
اصالح طبقه 

080  02111000 
 تامپون مرکب-

 حمایت از تولید داخلی 10 2
 

000  

فالسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها 

توسط خأل تامین شده است؛ و همچنین اجزاء و قطعات آنها )باستثنای 

 یدکی داخلی(.   شیشه

کاهش: همسان سازی 

001  
بزرگساالن به طوری که حداقل طول پوشش ـ ـ ـ پوشک کامل 

 میلیمتر باشد 220خارجی آن 
پوشک بزرگسال 

 پوشک بچه و نوار 12 11 سایر --- 02100000  001

 افزایش تعرفه 10 10 درصد 14ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08841010  003

 تعرفه و اصالح متن افزایش 15 2 درصد 14درصد تا کمتر از  15ـ ـ ـ با ساخت داخل  08841010  004

 افزایش تعرفه و اصالح متن 7 4 درصد 34درصد تا کمتر از  15ـ ـ ـ با ساخت داخل  08841030  005



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 اصالح متن 4 4 درصد و بیشتر باحذف شاسی 35ـ ـ ـ با ساخت داخل  08841040  002

 افزایش تعرفه 10 15 درصد 14با ساخت داخل کمتر از  ---- 08870111  007

008  08870111 
استثنای موتور،  درصد به 10درصد تا کمتر از  14با ساخت داخل  ----

 گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 15 8

000  08870113 
استثنای  درصد   به 30درصد تا کمتر از  10با ساخت داخل  ----

 موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک
 تعرفه و اصالح متنافزایش  10 4

1000  08870114 
استثنای موتور،  درصد به  40درصد تا کمتر از  30با ساخت داخل  ----

 گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک
 ایجاد ردیف تعرفه 7 

1001  08870115 
استثنای موتور، گیربکس،  درصد و بیشتر به40با ساخت داخل  ----

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک
 ایجاد ردیف تعرفه 4 

 افزایش تعرفه و اصالح متن 12 15 درصد) اتوبوس و مینی بوس و ون ( 30با ساخت داخل کمتر از  ---- 08870111  1001

1003  08870111 
استثنای موتور،  درصد به 40درصد تا کمتر از  30با ساخت داخل  ----

 گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و الستیک
 اصالح متنافزایش تعرفه و  15 2

1004  08870113 
استثنای موتور،  به 50درصد تا کمتر از  40با ساخت داخل  ----

 گیربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 10 4

1005  08870114 
استثنای موتور، گیربکس،  درصد و بیشتر به 50با ساخت داخل  ----

 اکسل، کولر، جعبه فرمان و الستیک
 ایجاد ردیف تعرفه 4 4

 اصالح شرح ردیف تعرفه 40 40 درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08870311  1002

 افزایش تعرفه و اصالح متن 12 12 درصد به استثنای الستیک 30تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  08870311  1007



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

1008  08870313 
به استثنای درصد  50درصد تا کمتر از  30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 10 11

 افزایش تعرفه و اصالح متن 15 18 درصد و بیشتر به استثناء الستیک 50ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870314  1000

 حذف 15 15 درصد و بیشتر به استثنای الستیک 55ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870315  1010

 اصالح شرح ردیف تعرفه 55 55 درصد 14کمتر از ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870311  1011

 افزایش تعرفه واصالح متن 40 31 درصد به استثنای الستیک 30تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  08870311  1011

1013  08870313 
درصد به استثنای  45درصد تا کمتر از  30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 31 11

1014  08870314 
درصد به استثنای  55درصد تا کمتر از 45ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 10 18

 اصالح متن 15 15 درصد و بیشتر به استثنای الستیک 55ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870315  1015

 حذف تعرفه 15 11 درصد  و بیشتر به استثنای الستیک 52ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 08870312  1012

 اصالح متن 75 75 درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از   08870331  1017

 افزایش تعرفه واصالح متن 55 40 درصد به استثنای الستیک 30تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  08870331  1018

1010  08870333 
درصد به استثنای  45درصد تا کمتر از  30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 40 31



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

1010  08870334 
درصد به استثنای  55درصد تا کمتر از 45ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 کاهش تعرفه و اصالح متن 10 12

 کاهش تعرفه و اصالح متن 15 18 درصد و بیشتر به استثنای الستیک 55ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870335  1011

 اصالح متن 31 31 درصد 14با ساخت داخل کمتر از  ـ ـ ـ ـ 08870332  1011

 افزایش تعرفه و اصالح متن 12 11 درصد به استثنای الستیک30تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  08870337  1013

1014  08870338 
درصد به استثنای  50درصد تا کمتر از  30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 ایجاد ردیف تعرفه 10 -

 ایجاد ردیف تعرفه 15 - درصد و بیشتر به استثنای الستیک 50ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870330  1015

  31 31 درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08870341  1012

1017  08870341 
درصد به استثنای 30درصد تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 12 11

1018  08870343 
درصد به استثنای  50درصد تا کمتر از  30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 10 18

 اصالح متن 15 15 درصد و بیشتر به استثنای الستیک 50ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870344  1010

 حذف ردیف تعرفه - 11 درصد و بیشتر به استثنای الستیک 42ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870345  1030

 ایجاد ردیف تعرفه 40 - درصد 14با ساخت داخل کمتر از  ---- 08870351  1031



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 ایجاد ردیف تعرفه 31 - درصد 30تا کمتر از  14باساخت داخل  ---- 08870351  1031

 ایجاد ردیف تعرفه 12 - درصد 40تا کمتر از  30باساخت داخل  ---- 08870353  1033

 ایجاد ردیف تعرفه 10 - درصد 50تا کمتر از  40 باساخت داخل ---- 08870354  1034

 ایجاد ردیف تعرفه 15 - درصد50باساخت داخل بیشتر از  ---- 08870355  1035

 اصالح متن 55 55 درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08870321  1032

 افزایش تعرفه و اصالح متن 40 31 درصد به استثنای الستیک30تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  08870321  1037

1038  08870323 
درصد به استثنای 50درصد تا کمتر از  30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 کاهش تعرفه و اصالح متن 10 12

 کاهش تعرفه و اصالح متن 15 11 درصد و بیشتر به استثنای الستیک 50ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870324  1030

1040  08870325 
درصد به استثنای  55درصد لغایت  42 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل

 الستیک
 حذف - 18

1041  08870322 
درصد به استثنای  25درصد لغایت  52ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 حذف - 15

 حذف - 11 درصد و بیشتر به استثنای الستیک 22ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870327  1041

 اصالح متن 31 31 درصد 14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08870411  1043



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

 افزایش تعرفه و اصالح متن 12 11 درصد به استثنای الستیک30تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  08870411  1044

1045  08870413 
درصد به استثنای  50درصد تا کمتر از  30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 10 18

 اصالح متن 15 15 درصد و بیشتر به استثنای الستیک50 ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 08870414  1042

 حذف - 11 درصد و بیشتر  به استثنای الستیک 42ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870415  1047

 افزایش تعرفه 10 15 درصد ) کامیون و کامیونت (  14ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08870431  1048

1040  08870431 
استثنای موتور،  درصد به 30از تا کمتر  14با ساخت داخل  ----

 گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 15 8

1050  08870433 
استثنای موتور،  درصد به 40درصد تا کمتر از  30با ساخت داخل  ----

 گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 10 4

1051  08870434 
استثنای موتور،  درصد به 50تا کمتر از   40با ساخت داخل  ----

 گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک
 ایجادردیف تعرفه 7 -

1051  08870435 
استثنای موتور، گیربکس،  درصد و بیشتر به 50با ساخت داخل  ----

 اکسل، جعبه فرمان، کولر و الستیک
 ایجاد ردیف تعرفه 4 -

 اصالح متن 40 40 درصد 14ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از ـ  08870441  1053

 افزایش تعرفه و اصالح متن 31 12 درصد به استثنای الستیک 30تا کمتر از  14ـ ـ ـ ـ  با ساخت داخل  08870441  1054

1055  08870443 
درصد به استثنای  45درصد تا کمتر از 30ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 اصالح متنافزایش تعرفه و  12 11



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 
 مالحظات بازرگانی )درصد(

 مصوب فعلی

1052  08870444 
درصد  به استثنای  55درصد تا کمتر 45ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 

 الستیک
 افزایش تعرفه و اصالح متن 10 18

 اصالح متن 15 15 درصد و بیشتر به استثنای الستیک55ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل 08870445  1057

 حذف - 11 الستیکدرصد و بیشتر به استثنای  52ـ ـ ـ ـ با ساخت داخل  08870442  1058

 ایجاد ردیف تعرفه  15 - درصد 14ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08871101  1050

 10 - درصد 14درصد تا کمتر از  14ـ ـ ـ با ساخت داخل  08871101  1020
 ایجاد ردیف تعرفه

 7 - درصد 34درصد تا کمتر از  14ـ ـ ـ با ساخت داخل  08871103  1021
 ایجاد ردیف تعرفه

 4 - درصد و بیشتر 34ـ با ساخت داخل  ـ ـ 08871104  1021
 ایجاد ردیف تعرفه

 4 - درصد 14ـ ـ ـ با ساخت داخل کمتر از  08871105  1023
 ایجاد ردیف تعرفه

 4 - درصد و بیشتر 14ـ ـ ـ با ساخت داخل  08871102  1024
 ایجاد ردیف تعرفه

 

 

 
 

 


