
دیف حقوق ورودی (درصد) مصوب شرح کاال ردیف  تعرفھ
--- شیر خشک صنعتی از شیر گاو 04021020 1 40 
--- شیر خشک صنعتی از شیر شتر 04022140 2 40 
--- بذر 07131010 3 5 
--- سایر 07131090 4 55 
--- بذر نخود 07132020 5 5 
--- نخود معمولی 07132030 6 5 
--- نخود رنگی (دسی) 07132040 7 5 
--- بذر 07133110 8 5 
-- ماش سبز 07133120 9 5 
--- سایر 07133190 10 5 
--- بذر 07133210 11 5 
--- سایر 07133290 12 5 
--- بذر 07133330 13 5 
--- بذر 07133510 14 5 
--- سایر 07133590 15 5 
--- بذر 07133910 16 5 
--- سایر 07133990 17 5 
--- بذر 07134010 18 5 
--- دال عدس 07134020 19 5 
--- سایر 07134090 20 5 
--- بذر 07135010 21 5 
--- سایر 07135090 22 55 
--- بذر 07136010 23 5 
--- سایر 07136090 24 55 
--- برحی   08041015 25 55 
--- َربی   08041025 26 55 
--- کلوتھ   08041035 27 55 
--- خاصویی 08041045 28 55 
--- انواع چای 09022010 29 20 



--- سایر 09022090 30 20 
--- انواع چای 09023020 31 20 
-- سایر 10011900 32 20 
--- گندم دامی 10019910 33 10 
--- گندم معمولی 10019920 34 10 
--- سایر 10019990 35 10 
--- بذر برنج 10061010 36 5 
--- سایر 10061090 37 26 
--- بذر 10085010 38 5 
--- سایر 10085090 39 10 
--- بذر 10086010 40 5 
--- سایر 10086090 41 10 
--- بذر 10089010 42 5 
--- سایر 10089090 43 10 
--- بذر 12074010 44 5 
--- سایر 12074090 45 10 
--- بذر 12076010 46 5 
--- سایر 12076090 47 10 
--- بذر اسپرس 12092920 48 5 
--- بذر سایر گونھ ھای گیاھی علوفھ ای 12099930 49 5 
--- پوست گردو، بادام، پستھ، فندق 14049050 50 15 
---کارامل (قند سوختھ) 17029020 51 10 
52 23070010 ARGOL) (تارتر خام--- 55 
---سایر 23070090 53 55 
 5 ---تفالھ (پوست و دانھ) حاصل از فرآوری گوجھ فرنگی 23080010 54
 5 --سایر 23080090 55

---توتون کھ قسمتی یا تمام برگ ھای آن دور بریده یا ساقھ بریده 24012010 56
باشد. 15 

---تنباکو کھ قسمتی یا تمام برگ ھای آن دور بریده یا ساقھ بریده 24012020 57
باشد. 15 

---سایر 24012090 58 15 



---توتون آماده یا فرآوری شده (خرمن آماده) برای تولید سیگارت 24031910 59 15 
---سایر 24031990 60 5 
--- بھ صورت پرک 28151110 61 5 
--- سایر 28151190 62 5 
--- کتامین؛ امالح آن 29223910 63 5 
---سایر 29223990 64 5 
65 29291020 pure MDI) (متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص--- 5 
---با کاربرد دامپزشکی 30021220 66 5 
--- بر پایھ آب 32131010 67 20 
--- سایر 32131090 68 15 
---  سایر در بستھ بندی آماده برای خرده فروشی 33049920 69 26 
--- در بستھ بندی آماده برای خرده فروشی 33071010 70 26 
--- سایر 33071090 71 20 
--- آلکیل اتر سولفات 34021135 72 5 
--- سدیم دی ایزو پروپیل نفتالن سولفونات 34021140 73 5 
--- نمک فسفاتھ آمین پلی اریل فنل اتوکسیلھ 34021145 74 5 
--- آمین چرب اتو کسیلھ 34021340 75 5 
--- خمیر سرگرمی کودکان 34070020 76 20 
---چسب گرماذوب 35061010 77 26 
 26 ـ ـ ـ سایر 35061090 78
 26 ـ ـ چسب گرماذوب 35069110 79
 26 ـ ـ ـ سایر 35069190 80
---- پرخطر 38085991 81 20 
---- متوسط خطر 38085992 82 10 
---- کم خطر 38085993 83 5 
---- پرخطر 38085994 84 26 
---- متوسط خطر 38085995 85 15 
---- کم خطر 38085996 86 10 
--- پرخطر 38086110 87 20 
--- متوسط خطر 38086120 88 10 



--- کم خطر 38086130 89 5 
---- پرخطر 38086140 90 26 
---- متوسط خطر 38086150 91 15 
---- کم خطر 38086160 92 10 
--- پرخطر 38086210 93 20 
--- متوسط خطر 38086220 94 10 
--- کم خطر 38086230 95 5 
--- پرخطر 38086240 96 26 
--- متوسط خطر 38086250 97 15 
--- کم خطر 38086260 98 10 
--- پر خطر 38086910 99 20 
--- متوسط خطر 38086920 100 10 
--- کم خطر 38086930 101 5 
--- پر خطر 38086940 102 26 
--- متوسط خطر 38086950 103 15 
--- کم خطر 38086960 104 10 
 5 فرآرده ھای بیولوژیک برای دفع آفت (آفت کش ھای بیولوژیکی) 38089940 105
---با کاربرد دامپزشکی 38210020 106 5 
---با کاربرد دامپزشکی 38220030 107 10 
---الک غلط گیر 38249986 108 10 

---رزین اپوکسی گرید غذایی و بھداشتی غیر از رنگ ھای پودری 39073030 109
آماده و نیمھ آماده 10 

---مخزن کامپوزیتی ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاھ ھای 39231010 110
سوخت با حداقل تحمل فشار200  بار   20

---سایر 39231090 111  20
--- با عرض حداقل220  سانتی متر 40101210 112 10 
--- سایر 40101290 113 26 
---درب پوش برای ظروف گوناگون (انواع رابر استاپر و پالنجر) 40161020 114 26 
--- اشیا قابل باد کردن جھت قطعات، ماشین آالت و تجھیزات 40169510 115 26 
--- سایر 40169590 116 26 
--- کاغذ پشت خاکستری (طوسی) 48109210 117 15 



--- سایر 48109290 118 15 
---مقوای پوشانده شده با پلی اتیلن 48115110 119 15 
---سایر 48115190 120 5 
--- با عرض حداقل220  سانتی متر 59100010 121 5 
--- سایر 59100090 122 15 

 ـ ـ ـ کفش مخصوص دوچرخھ سواری دارای قفل برای چفت روی 64021920 123
پدال 55 

 ـ ـ ـ کفش مخصوص دوچرخھ سواری دارای قفل برای چفت روی 64031930 124
پدال 55 

 ـ ـ ـ کفش مخصوص دوچرخھ سواری دارای قفل برای چفت روی 64041120 125
پدال 55 

---دستگاه سوزن کامل 73023010 126 15 
---تکھ مرکزی سوزن 73023020 127 10 
---سایر 73023090 128 10 
 5 مفتول روی 79040010 129
 5 سایر 79040090 130
--- قیچی باغبانی 82015010 131 10 
--- سایر 82015090 132 10 
--- قیچی باغبانی 82016010 133 26 
--- سایر 82016090 134 26 
--- اره دستی ویژه ھرس 82021010 135 32 
--- سایر 82021090 136 32 
--- درب آسان بازشو از جنس فوالد 83099030 137 26 
---قطعات منفصلھ موتورھای چھار زمانھ  84073220 138 10 
 5 --- سوپاپ برای انواع موتورھای درونسوز تراکمی احتراقی 84099970 139

--- تلمبھ ھای رفت و برگشتی از نوع پیستونی و دیافراگمی برای 84135040 140
سمپاش 15 

141 84145960 DC) (سایر بادزن ھا با جریان مستقیم--- 20 

--- سایر بادزنھا با قدرت حداکثر125  وات با جریان متناوب)  84145970 142
AC) 20 

--- چیلر تراکمی و مینی چیلر تراکمی 84186970 143 32 
--- دستگاه جداساز(سپراتور) رطوبت از کود 84212960 144 15 



---فیلترھای تصفیھ دود اگزوز خودروھای دیزلی بصورت کامل  84213920 145 5 
--- سم پاشھایی کھ بھ تراکتور متصل می شود 84244910 146 5 
--- سایر 84244990 147 5 
---سطل، بیل 84314110 148 20 
--- چنگك، گیره 84314120 149 5 
---نشاکار برنج 84323110 150 5 
---بذرکارھای کشت مستقیم 84323120 151 5 
---سایر 84323190 152 5 
--- دستگاه درجھ بندی قارچ 84336010 153 5 
--- سایر 84336090 154 5 
--- مجموعھ قیچی و وسایل ھرس باغبانی بادی 84671910 155 5 
--- سایر 84671990 156 5 
--- مجموعھ قیچی  برقی و وسایل برقی دستی باغبانی 84678910 157 5 
---سایر 84678990 158 5 
--- دستگاه ھای استخراج رمز ارزھا (ماینر) 84719020 159 5 
160 84812010 ABS) (مدوالتور سیستم ترمز---  10
---سایر 84812090 161  10
---شیر مخصوص تیوب و تایر 84818050 162 20 
163 85015120 Electric Actuator) (عملگر الکتریکی شیرھای صنعتی--- 20 
164 85015220 Electric Actuator)(عملگر الکتریکی شیرھای صنعتی--- 20 
---اینورترھای خورشیدی 85044086 165 20 
 15 --- کوره ھا و فرھا کھ بھ وسیلھ القا عمل می کنند. 85142010 166

 --- کوره ھا و فرھا کھ بھ وسیلھ از دست دادن دی الکتریک عمل 85142020 167
می کنند. 10 

168 85171220 feature phone) (گوشی ھای دارای صفحھ کلید غیر لمسی--- 5 
169 85171230 CKD و SKD گوشی تلفن ھمراه بھ صورت قطعات منفصلھ --- 5 
 20 ـ ـ ـ سامانھ ارتباطی پیجینگ و اینترکام 85176980 170
171 85399040 LED سایر اجزا و قطعات المپ--- 5 

172 85446030 
--- کابل سیم پیچی ترانسفورماتور عایق شده متشکل از مجموعھ
Transposed) (سیم ھای مسی تخت الکی جابجا یا پس و پیش

برای ولتاژ بیش از1000  ولت
15 



--- بدون اتصاالت 85447020 173 20 
---چرخ، محور، تفکیک یا سوار شده 86071910 174 10 
---سایر 86071990 175 10 
---دریچھ سقف خودرو (سانروف – مانروف و(...  87082950 176 10 
---جعبھ دنده خودکار (اتوماتیک) 87084015 177 5 
---اجزا قطعات87084015   87084050 178 5 
---جعبھ فرمان الکتریکی خودرو سواری و وانت  87089413 179 26 
---موتور سیکلت برقی  87116030 180 5 
--- لنت ترمز سوار شده 87169040 181 32 

---مجموعھ کامل قفس پرورش ماھی شامل ھمھ تجھیزات (لولھ ھا، 89079010 182
طناب، تور، بویھ و(...   5 

---سایر 89079090 183 5 
--- از جنس پالستیک 90172010 184 32 
---سایر 90172090 185 20 
 5  -  ---  دستگاه 90181410 186
 5  --- اجزا و قطعات دستگاه سینتی گراف 90181490 187
901819  - --  اجزا و قطعات سایر دستگاه ھای ردیف  90181991 188 5 
 5  - --  دستگاه 90182010 189
 5  --- اجزا و قطعات دستگاھھای دارای پرتوھای فرابنفش یا فرو سرخ 90182090 190
 5  --- سایر 90183990 191
 5  -- -- دستگاه 90184941 192
 5  ---- اجزاء و قطعات 90184942 193
 5  ---- دستگاه 90184946 194
 5  ---- اجزا و قطعات 90184947 195
 5  ---- دستگاه 90184991 196
 5  --- - اجزا و قطعات 90184992 197
90189030 --- اجزاء و قطعات ردیف تعرفھ  90189031 198 5 
 10  ---- دستگاه 90189041 199
 10  ---- اجزاء و قطعات 90189042 200
 5  ---- دستگاه 90189076 201
 5  ---- اجزاء و قطعات 90189077 202



  ---- دستگاه پمپ قلب و ریھ واکمو (گردش دھنده خون و اکسیژن 90189091 203
رسانی ھنگام جراحی ) 5 

  ---- اجزاء و قطعات دستگاه پمپ قلب و ریھ واکمو (گردش دھنده 90189092 204
خون و اکسیژن رسانی ھنگام جراحی) 5 

----سایر، ھمچنین اجزا و قطعات و متفرعات 90189099 205 5 
 20 ـ ـ ـ دستگاھھای ماساژ، صندلی ماساژ 90191050 206

---دیودھای نورافشان جفت و جور شده با سایر قطعات الکترونیکی 94059930 207
جھت روشنایی چراغ 5 

--- سایبان برای باغ متشکل از سازه و پوشش مربوطھ و...   ) 94069020 208
shade house or shade net) 5 

---سایر قطعات خودکار 96089920 209 26 

----با نیرو محرکھ برقی با ساخت داخل کمتر از%20  بھ استثنای 98870225 210
الستیک 5 

----با نیرو محرکھ برقی با ساخت داخل حداقل%20  بھ استثنای 98870226 211
الستیک 5 

----با ساخت داخل حداکثر%14  بھ استثنای الستیک 98870361 212 5 
----با ساخت داخل بیشتر از%14  بھ استثنای الستیک 98870362 213 5 
----با ساخت داخل بیش از%40  بھ استثنای الستیک 98870434 214 5 
----با ساخت داخل کمتر از20%   98870435 215  20
----با ساخت داخل%20  تا کمتر از30 %  بھ استثنای الستیک 98870436 216  10
----با ساخت داخل%30  تا کمتر از%40  بھ استثنای الستیک 98870437 217  5
----با ساخت داخل بیش از%40  بھ استثنای الستیک 98870438 218 5 



دیف  شرح کاال ردیف  تعرفھ
-نخود فرنگی: 071310 1
 لوبیا از گونھ ھای ...: 071331 2
3 071332 Phaseolus or Vigna angularis) (: لوبیا آدزوکی --
--لوبیا چشم بلبلی: 071335 4
-- سایر 071339 5
-عدس: 071340 6
-باقال: 071350 7
 پیگون ...: 071360 8
-چای سبز (تخمیر نشده) عرضھ شده بھ نحوی دیگر: 090220 9
--- گندم دامی 010011910 10
--- سایر: 010011990 11
-- سایر: 0100199 12
13 0100610 Poddy): شلتوک (برنج پادی
-گیاه غازیانی: 0100850 14
-تریتکال: 0100860 15
- سایر غالت: 0100890 16
   - دانھ کنجد: 0120740 17
-دانھ گلرنگ (گل گلرنگ): 0120760 18

19 0230800 
 مواد نباتي و تفالھ ھاي نباتي، آخال و محصوالت فرعي نباتي حتي بھ

ھم فشرده بھ شكل حبھ یا گلولھ، از انواعي كھ براي تغذیھ حیوانات مورد
استفاده قرار مي گیرد و در جاي دیگر گفتھ نشده و مشمول شماره  دیگر

تعرفھ نشده باشد:
 توتون و تنباکو کھ قسمتی یا تمام برگ ھای آن دور بریده یا ساقھ بریده 0240120 20

باشد:
--سایر: 0240319 21
--  جامد: 0281511 22
--سایر: 0292239 23
- رنگ بھ صورت مجموعھ: 0321310 24
- فرآورده ھا برای قبل از اصالح، حین اصالح و بعد از اصالح صورت: 0330710 25



26 0350610 
-محصوالت مناسب برای استفاده بھ عنوان چسب یا چسباننده،آماده
شده برای خرده فروشی بھ عنوان چسب یا چسباننده در بستھ بندی

ھایی کھ وزن خالص آنھا از یک کیلو گرم بیشتر نباشد:
--چسباننده ھا بر اساس پلیمرھای مشمول شماره3901  لغایت3913  0350691 27

یا بر اساس کائوچو:
--- سایر: 038085990 28
--دربستھ بندی با وزن خالص حداکثر300  گرم: 0380861 29
--دربستھ بندی با وزن خالص بیش از300  گرم و حداکثر7.5 کیلوگرم: 0380862 30
--سایر: 038086900 31
-جعبھ، صندوق و اشیاء ھمانند: 392310 32
-- مستحکم شده با مواد نسجی: 401012 33
-- سایر اشیای قابل باد کردن: 401695 34
-- چند ال: 481092 35
-- سفید شده بھ وزن ھر متر مربع بیش از150  گرم: 481151 36

37 591000 
 تسمھ نقالھ یا تسمھ انتقال نیرو، از مواد نسجي، حتي آغشتھ، اندوده،

پوشانده شده یا مطبق شده با ماده پالستیكي، یا مستحكم شده با فلز یا با
مواد دیگر:

 ـ سوزن، ریل تقاطعي، میلھ سوزنباني و سایر لوازم تقاطع یا تغییر 730230 38
مسیر:

 میلھ، پروفیل و مفتول، از روی: 790400 39

-قیچی باغبانی (از جملھ قیچی برای بریدن گوشت پرندگان کھ با یک 820150 40
دست کار می کند) :

-قیچی پرچین بر، قیچی باغبانی و ابزارھای ھمانند کھ با دو دست کار 820160 41
می کند:

- اره دستی: 820210 42
-- سایر: 842449 43
 ـ ـ  سطل، بیل، چنگك و گیره: 843141 44

ـ ـ دستگاھ ھای كاشت مستقیم بذر، نشاء و جابھ جا کردن بدون خاک ورزی 843231 45
(No-Till) :

-ماشین ھا برای پاک کردن، جور کردن یا درجھ بندی کردن تخم مرغ، 843360 46
میوه یا سایر محصوالت کشاورزی:

--سایر: 846719 47



--سایر: 846789 48
-شیر برای انتقاالت اولئو ھیدورلیکی یا پنوماتیکی:  848120 49

 کوره ھا و فرھا کھ بھ وسیلھ القا یا از دست دادن دی الکتریک عمل می 851420 50
کنند:

 سایر 85447090 51
 ـ ـ سایر، ھمچنین اجزاء و قطعات: 860719 52
-سایر: 890790 53
-سایر آالت رسامی، خط کشی یا محاسبھ ریاضی:  901720 54
-- دستگاه ھای سینتی گرافی: 901814 55
-  دستگاه ھای اشعھ ماوراء بنفش یا مادون قرمز: 901820 56

  --- دستگاه اپکس لویکتیور کھ باحسگر و میدان الکتریکی عمق کانال 90184940 57
دندان را اندازه می گیرند:

  --- دستگاه لیزر دندانپزشکی: 90184945 58
  - -- سایر: 90184990 59
  -- -  انکوباتور نوزاد: 90189040 60
  --- دستگاه جراحی با لیزر: 90189075 61
  --- سایر: 90189090 62


