
Tahran Ticaret Müşavirliği

İran İthalatı Yasak Ürünler Listesine İlişkin Bilgi Notu (17 Ekim 2022)

2018 yılında ABD’nin tek taraflı olarak İran’la yapılan nükleer anlaşmadan (JCPOA) çıkarak 
İran’a yönelik yaptırımları uygulamaya tekrar başlayacağını açıklaması ve önceki dönemlerden 
daha şiddetli bir şekilde uygulanan yaptırımlarla İran’ın döviz elde edebilecek tüm sektörlerini 
hedef almasının ardından İran ithalat rejimi kapsamlı bir şekilde değiştirilmiştir. Bunlardan en 
önemlisi ülke içinde üretimi yapılan veya zaruri ihtiyaç olarak görülmeyen veya lüks olarak 
nitelendirilen belirlenen malların ithalatını yasaklayarak ülke dışına döviz çıkışını en aza 
indirmeyi amaçlayan uygulamalardır. İran ülke içi üretimi artırmaya, hammadde veya aramalı 
ithalatı yapmaya, nihai ürünleri ise mümkün olduğunca az ithal etmeye çalışmaktadır. Bu 
çerçevede, ürünler ülkenin ihtiyaçları ve döviz rezervleri dikkate alınarak ithalatı yasak ürünler 
(4. ve 27. gruplar), ithalatı günün ihtiyaçlarına bağlı olarak tekrar değerlendirmeye tabi ürünler 
(ithalatı geçici yasak ürünler) veya ithalatında İran Merkez Bankası tarafından döviz tahsisinde 
öncelikli ürünler gibi muhtelif kategorilere ayrılmıştır. 

Bu kapsamda, 15 Ekim 2022 tarihinde Resmi makamlarca ithalat yasaklarına dair yeni bir 
açıklama yapılarak ticari faaliyette bulunanlar için tamamıyla şeffaf olduğu ifade edilen ithalatı 
yasak ürünler listesinin kamuoyu ile de paylaşıldığı bildirilmiştir. 

Söz konusu açıklamada, ithalatı yasak ürünler listesini 4. ve 27. grupların oluşturduğu, 4. 
grupta yer alan ürünlerin ithalatının İran Ekonomik Koordinasyon Yüksek Kurulu tarafından, 
27. gruptaki ürünlerin ise İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki kullanımı 
ile yasaklandığı ifade edilmiştir. 

Her yıl ihtiyaçlara ve kaynaklara göre revize edildiği belirtilen 4. gruptaki ürünlere ilişkin 
olarak 2018 yılında 8li bazda 1392,  2019 yılında 1519, 2020 yılında 1539, 2021 yılında 1537 
ve 2022 yılında (kamuoyu ile paylaşılan liste) ise 1.550 tarife maddesinin ithalatının 
yasaklandığı açıklanmıştır. Ayrıca İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı yetkisi ile 27. 
grupta 8li bazda 600 tarife maddesinin ithalatı yasaklanmıştır. Netice itibariyle hâlihazırda 
toplam 2.150 adet 8’li GTİP’de yapılacak ithalat, İran tarafından yasaklanmıştır. Söz konusu 
2.150 adet 8’li GTİP kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2.150 adet 8’li GTİP’deki ithalat yasağına ek olarak 766 tarife maddesinin geçici yasaklara 
(geçici yasaklara dair GTİP listesi kamuoyu ile paylaşılmamıştır) tabi olduğu, sektör talepleri, 
ülke ihtiyaçları ve ilgili kurumların görüşleri dikkate alınarak bu tarife maddelerinin ithalatına 
izin verilebileceği bildirilmiştir.

Bu yasaklara ek olarak ve yerli üretim kapasitelerinin maksimum kullanımını sağlamak için 
benzer yerli üretimi olan tarife kodlarındaki ürünlerin ithalatının ithalat beyannamesi 
açıldığında detaylı incelemeye tabi tutulduğu ifade edilmiştir. 

İthalatı yasak ürün listesinin 01-97 fasılları arası hemen hemen bütün sektörlerden ürün içerdiği 
görülmektedir. Diğer taraftan, 2021 yılı içerisinde İran Gümrük İdaresi verilerinden İran’ın 8li 
bazda 4.864 GTİP’den ürün ithal ettiği tespit edilmiştir.
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال154ـ ـ ـ اسب براي مسابقه11012910
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ االغ21013000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال204ـ ساير31019000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ مولد نژاد خالص41031000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم51039100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر61039200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ الشه يا شقه72031100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ  ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان82031200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ ساير92031900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ الشه يا شقه102032100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان112032200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ ساير122032900

132050000
گوشت اسب، االغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده 

يا منجمد.
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده142063000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ـ جگر152064100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ـ ساير162064900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ساير، تازه يا سردكرده172068000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ از خوك ها182091000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ  ساير192099000

202101100
ـ  ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با 

استخوان
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44

212101200
ـ ـ سينه (با رگه هاي چربي چسبيده به گوشت) 

و قطعات آن
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ـ ساير222101900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324از ميمون --232109100
243019200(Anguilla گونه) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال154ـ ـ مارماهي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ماهي كاد --253025100
263027400(.Anguilla spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال154ـ ـ مارماهي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ  سگ ماهي و ساير كوسه ماهي ها273028100
283028200(Rajidae) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ سفره ماهي

293028300(.Dissostichus spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ ماهي نيش دندان

303032400
 Pangasius spp. Silurus)ـ ـ گربه ماهي
(spp. Clarias spp . Lctalurus spp 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

313032600(Anguilla spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال154ـ ـ مارماهي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال154ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه ها323038100
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333038200(Rajidae) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ سفره ماهي

343038300(.Dissostichus spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال154ـ ـ ماهي نيش دندان

353043200
 Pangasius spp., sillurus)ـ ـ گربه  ماهي
(.spp., clarias spp ., lctalurus spp 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324سگ ماهي و ساير كوسه-ها --363044700
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324پرتو ماهي-ها و چارگوش ماهي-ها (راجيدا) --373044800

383045500(.Dissostichus spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ  ماهي نيش دندان

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324سگ ماهي و ساير كوسه-ها --393045600
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324پرتو ماهي-ها و چارگوش ماهي-ها (راجيدا) --403045700

413046200
 Pangasius spp., sillurus) ـ ـ گربه  ماهي
(.spp., clarias spp ., lctalurus spp 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال204ـ ـ ماهي نيش دندان423049200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ سگ ماهي، ساير كوسه-ها433049600

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ پرتوماهي-ها و چهارگوش ماهي-ها (راجيدا)443049700

453061100
ـ ـ خرچنگ صخره اي و ساير خرچنگ هاي 

 ،Palinurus دريايي آب شيرين يا خاردار(گونه
Jasus) گونه ، Panulirus گونه

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال104

463061200(Homarus گونه)وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ البستر دريايي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ خرچنگ دم كوتاه473061400

483061500
 Nephrops) ـ ـ البستر نروژي

(norvegicus
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

493063100
 البستر صخره-اي و ساير خرچنگ-هاي --

 دريائي (گونه-هاي پالينوروس، گونه-هاي پانو
(ليروس، گونه-هاي ژاسوس

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554خرچنگ-ها --503063300

513069100
 البستر صخره-اي و ساير خرچنگ هاي دريائي --

 ، گونه هاي پالينوروس، گونه هاي پانو ليروس)
(گونه هاي ژاسوس

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال204البسترها (گونه-هاي- هوماروس) --523069200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554خرچنگ-ها --533069300
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554البسترهاي نروژي (نفروپس نوروژي-كوس) --543069400
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554011000
ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر 

نباشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال204

564012000
ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از 

6 درصد وزني بيشتر نباشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال204

574014000
ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد 

بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال54

صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ ـ شير584015090
صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ ـ ساير594021090
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ شير خشك صنعتي از شير شتر604022140
صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ ـ ساير614022190
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ساير:624022900
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ شير634029190
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ  ساير644029900
صنايع غذا و داروغيرفعال204ـ ـ ـ ساير654032090
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ساير664039090

674051010
ـ ـ ـ كره بسته بندي شده به صورت بسته هاي 

500 گرمي و كمتر
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال204ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان684052000

694061000
 (Uncured نگرفته يا نبسته) پنير تازه -

 همچنين پنير حاصل از آب ،(Unripened)يا
و كشك ،(Whey cheese) پنير

صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع704062000

714063000
ـ پنير ذوب شده (Fondu) غير از رنده شده يا 

پودرشده
صنايع غذا و داروغيرفعال554

724064000

-Blue) ـ پنير داراي رگه هاي كپك آبي رنگ
Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه  

توليد شده از طريق ركفورت پني سيليوم 
(Penicillium roqueforti )

صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير پنيرها734069000
صنايع غذا و داروغيرفعال554عسل طبيعي744090000

755010000
موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي 

گرفته شده؛ آخال موي انسان.
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها765021000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ساير775029000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ گل هاي سرخ786031100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ميخك796031200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ اركيده806031300
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ داوودي816031400
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ سوسن826031500
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ گل هاي انتوريوم836031910
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير846031990
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير856039000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ برگ هاي زنبق866042010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير876042020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير886049000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554گوجه فرنگي زراعي ---897020010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554گوجه فرنگي گلخانه-اي ---907020020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554(cherry) گوجه فرنگي گيالسي ---917020030
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال204پياز ---927031010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554موسير ---937031020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ سير947032000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ تره فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه957039000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ گل كلم و بروكلي967041000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ كلم بروكسل977042000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير987049000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ كاهو كروي (ساالدي)997051100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير1007051900

1017052100
 Chichorium) ـ ـ كاسني ساالدي

(Foliosum از نوع) (intybus
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير1027052900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ هويج و شلغم1037061000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير1047069000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده.1057070000
1067081000(Pisum sativum) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ نخودفرنگي
1077082000(Vigna گونه ،Plaseolus گونه) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ لوبيا
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير سبزيجات غالفدار1087089000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ مارچوبه1097092000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ بادمجان1107093000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ كرفس به-غير از كرفس غده دار1117094000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ قارچ ها از نوع آگاريكوس  (دكمه اي)1127095100
1137095200(Boletus) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ قارچ از جنس بولتوس

1147095300(Cantharellus)وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ قارچ از جنس كانتارلوس

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ شيتاك ( لنتينوس ادودس(1157095400
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1167095500

ـ ـ ماتسوتاك (Matsutake)، ( تري 
 Tricholoma) كولوماماتسوتاك

matsutake)، تري كولوماگنيوالر ، تري 

كولوماآناتوليكوم، تري كولوما دولسيولنس، تري 
كولماكاليگاتوم )

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554قارچ هاي دنبالن سياه ---1177095610
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ساير قارچ هاي دنبالن ( از ديگر رنگ ها) ---1187095620
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير1197095900

1207096000
ـ فلفل فرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع 

(Pimenta)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

1217097000
ـ اسفناج، اسفناج زالندنو (Tetragone) و 

(Orache) اسفناج رومي يا كوهي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد1227099100
1237099200Squash وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ زيتون
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي1247099300
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير1257099900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ سيب زميني1267101000
1277102100(Pisum sativum) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ  نخودفرنگي
1287102200Vigna)گونه( (Phaseolus گونه) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ لوبيا
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير1297102900

1307103000
ـ اسفناج، اسفناج زالندنو (Tetragone) و 

(Orache) اسفناج رومي يا كوهي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير سبزيجات1317108000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ مخلوط سبزيجات1327109000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ زيتون1337112000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز)1347114000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دكمه اي)1357115100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554قارچ هاي دنبالن ---1367115910
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ساير ---1377115990
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات1387119000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ پياز1397122000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس (دكمه اي)1407123100

1417123200
 قارچ سياه شفاف رگه دار مورد مصرف در --
(Auricularia گونه) رستورانهاي چين

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

1427123300
ـ ـ قارچ ژالتيني طاليي يا نارنجي رنگ زمستان 

(Tremella گونه)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال104شيتاك (لنتينوس ادودس) --1437123400
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال104قارچ دنبالن سياه ---1447123910
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال104ساير ---1457123990
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ سير1467129010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير1477129090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ـ ـ بذر1487136010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير1497136090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير1507139000
1517141000(Cassava) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ريشه مانيوك
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ سيب زميني شيرين1527142000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ سيب زميني هندي1537143000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ  قلقاس1547144000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ يائوتيا1557145000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير1567149000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ با پوست1578012100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ بدون پوست1588012200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ با پوست1598013100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ بدون پوست1608013200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ درون غالف سخت1618021100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ  بدون غالف سخت1628021200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ  درون غالف سخت1638022100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ بدون غالف سخت1648022200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ درون غالف سخت1658023100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ بدون غالف سخت1668023200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ درون غالف سخت1678024100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ بدون غالف سخت1688024200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ درون غالف سخت1698025100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ بدون پوست دوم1708025210
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ خالل مغز پسته1718025220
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير1728025290
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ درون غالف سخت1738026100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ بدون غالف سخت1748026200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ گردوي كوال (گونه كوال)1758027000
1768028000(Areca nuts) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ 'گردوي آركا

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ ميوه كاج (Pine nuts)، درون غالف سخت1778029100

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ ـ ميوه كاج، بدون غالف سخت1788029200
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ساير1798029900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ استعمران1808041010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ برحي1818041015
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ كبكاب1828041020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ربي1838041025
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ پياروم1848041030
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ كلوته1858041035
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ مضافتي1868041040
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ خاصويي1878041045
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ شاهاني1888041050
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ زاهدي1898041060
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير1908041090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554انجير خشك ---1918042010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554انجير تازه ---1928042020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ساير ---1938042090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324ـ آواكادو1948044000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554گالبي هندي ---1958045010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554منگوتين ---1968045030

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال4ـ ـ نارنگي-ها (شامل تنجرين-ها وسان سوماك)1978052100

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال4ـ ـ كلمانتين-ها1988052200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال4ـ ـ ساير1998052900
2008054000(Pomelos) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ گريپ فرويت و پوملو
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ليمو خشك ---2018055010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ليمو ترش تازه ---2028055020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ساير ---2038055090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير2048059000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ تازه2058061000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ مويز2068062010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ تيزابي دانه دار2078062020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ تيزابي بي دانه2088062030
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ آفتابي دانه دار2098062040
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ آفتابي بي دانه2108062050
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ انگوري بي دانه2118062060
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ كاشمري سبز بي دانه2128062070
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ كاشمري سبز دانه دار2138062080
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير2148062090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ هندوانه2158071100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير2168071900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ پاپايا2178072000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ سيب2188081000
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ گالبي ها2198083000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ به2208084000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ زردآلو2218091000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ آلبالوهاي ترش2228092100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير2238092900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو2248093000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ آلو و گوجه2258094000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ توت فرنگي2268101000

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ تمشك، توت كوهي، توت درختي و توت تمشكي2278102000

2288103000
ـ انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي 

خوشه اي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال324

2298104000
ـ كران بري، زغال اخته و ساير ميوه ها از گونه 

واكينيوم
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ كيوي2308105000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ دوريان (ميوه درخت كال يا قهوه سوداني)2318106000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ خرمالوها2328107000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ انار2338109010
صنايع غذا و داروغيرفعال554زرشك دانه دار----2348109021
صنايع غذا و داروغيرفعال554زرشك بي دانه----2358109022
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ عناب2368109030
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ سنجد2378109035
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ زالزالك (وليك)2388109040

2398109050
ـ ـ ـ ميوه نسترن، ميوه پنج انگشت، ميوه آقطي 
(كشمش كولي)، ميوه محلب، هندوانه ابوجهل، 

ميوه ناخنك
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير2408109090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ توت فرنگي2418111000

2428112000
ـ تمشك، توت سياه، توت، توت تمشكي، بي دانه 

و انگور فرنگي سياه، سفيد و قرمز
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير2438119000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ گيالس و آلبالو2448121000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير2458129000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ زردآلو2468131000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ آلو2478132000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ سيب2488133000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير ميوه ها2498134000
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2508135000
ـ مخلوط هاي ميوه هاي سخت پوست يا مخلوط 

ميوه هاي خشك كرده اين فصل
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

2518140000

پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله 
پوست هندوانه)، تازه، يخ زده، خشك  كرده، عرضه 

 شده در آب نمك، در آب گوگردي يا در ساير 
محلول هاي محافظت كننده موقت.

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

2529011110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن يك كيلوگرم و كمتر
صنايع غذا و داروغيرفعال104

2539011210
ـ ـ ـ دربسته بندي آماده براي خرده-فروشي به 

وزن يك كيلوگرم و كمتر
صنايع غذا و داروغيرفعال204

2549012110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 
وزن يك كيلوگرم و كمتر به استثناي كپسول 

قهوه مخصوص دستگاه قهوه-ساز
صنايع غذا و داروغيرفعال204

2559012210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 
وزن يك كيلوگرم و كمتر به استثناي كپسول 

قهوه مخصوص دستگاه قهوه-ساز
صنايع غذا و داروغيرفعال204

2569019010
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن يك كيلوگرم و كمتر
صنايع غذا و داروغيرفعال204

2579021000
ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در 

بسته هاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم 
بيشتر نباشد.

صنايع غذا و داروغيرفعال104

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ چاي كيسه اي2589023010
صنايع غذا و داروغيرفعال104ـ ـ ـ انواع چاي2599023020

2609030010
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554

2619102010
 زعفران خرد نشده و ساييده نشده در - - -

بسته-بندي كمتر از ده گرم
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته-بندي كمتر از ده گرم2629102020

2639102030
 زعفران خرد نشده و ساييده نشده در - - -

بسته-بندي 10-30 گرم
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته-بندي 10-30 گرم2649102040
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ساير2659102090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ ـ گندم دامي26610019910
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ ـ ـ ساير26710019990
صنايع غذا و داروغيرفعال554آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار.26811010000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ آرد برنج26911029010
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ساير27011029090
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صنايع غذا و داروغيرفعال154ـ ـ از گندم27111031100
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير27211031900
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ به هم فشرده به صورت حبه27311032000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ از ساير غالت27411041900
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ از ساير غالت27511042900
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ آرد، زبره و پودر27611051000

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ از سبزيجات غالفدار خشك كرده شماره 13 2771106100007

27811062000
ـ از ساگو يا از ريشه ها يا غده هاي زير خاكي 

شماره 14 07
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ نشاسته گندم27911081100
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير28011081290
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ فكول سيب زميني28111081300

28211081400(Cassava آرد ريشه مانيوك) صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ فكول مانيوك

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير نشاسته ها و فكول ها28311081900
صنايع غذا و داروغيرفعال104گلوتن گندم، حتي خشك كرده28411090000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ دانه خشخاش28512079100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش28612089020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير28712089090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ برگ كوكا28812113000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال54ـ كاه خشخاش28912114000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ترياك29013021100
صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ از شيرين بيان29113021200
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ روغن خوك29215011000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ  ساير چربي خوك29315012000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال44ـ ساير29415019000

غيرفعال44ـ ـ ـ ساير29515021090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال44ساير ---29615029090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

29715060000
ساير چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاي آنها، 
حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير 

نيافته.
صنايع غذا و داروغيرفعال44

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ساير29815079000
صنايع غذا و داروغيرفعال554با بسته بندي سه ليتر و كمتر ---29915092010
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير30015099000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ روغن تفاله زيتون (Pomace oil) خام30115101000
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صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير30215109000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ساير30315119090
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير30415121900
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير30515122900
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ در بسته بندي هاي خرده فروشي30615131910
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ساير30715132990
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير30815141900
صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ ساير30915149900
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير31015152900
صنايع غذا و داروغيرفعال104ـ چربي ها و روغن هاي حيواني و اجزاي آنها31115161000
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ ـ روغن خوك بدلي31215179010

31315220000
دگراها (Degras)؛ تفاله هاي حاصل از عمل 

آوردن اجسام چرب يا موم هاي حيواني يا نباتي.
صنايع غذا و داروغيرفعال44

31416010000
سوسيس و محصوالت مشابه، از گوشت، احشاء 
گوشت، خون ياحشرات؛ فرآورده هاي غذايي 

براساس اين محصوالت .
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ  ـ ساير31516021090
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ از جگر حيوانات31616022000
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ  از بوقلمون31716023100
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ مرغان خانگي31816023200
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ساير31916023900
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ ژامبون و قطعات آن32016024100
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ سردست و قطعات آن32116024200
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ ساير و همچنين مخلوط ها32216024900
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ از نوع گاو32316025000
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ساير، همچنين فرآورده هاي خون حيوانات32416029000

32516030000
عصاره و شيره گوشت، ماهي يا قشرداران، 

صدف داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات
صنايع غذا و داروغيرفعال324

32616041100(Salmon) صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ماهي آزاد
32716041200(Herrings) صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ شاه ماهي
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ماهي ساردين، ساردين كوچك32816041300

32916041400
ـ ـ ماهي تن، اسكيپ جك (Skipjack) و 

(Sarda گونه) بونيتو
صنايع غذا و داروغيرفعال324

33016041500(Mackerel) صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ  ماهي مكرل
33116041600(Anchois) صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ  ماهي كولي، آنچوي
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ مارماهي ها33216041700
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ باله-هاي كوسه33316041800
صنايع غذا و داروغيرفعال324كنسرو بادبان ماهي( مارلين) ---33416041910
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صنايع غذا و داروغيرفعال324ساير ---33516041990
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير ماهي آماده33616042000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ خاويار33716043100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ بدل خاويار33816043200
33916051000(Crab) صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ خرچنگ دم كوتاه
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد34016052100
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير34116052900
34216053000(Lobster) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ البستر دريايي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ساير قشرداران34316054000
34416055100oysters وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ صدف خوراكي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ گوش ماهي، شامل گوش ماهي هاي ماده34516055200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ صدف دوكفه اي34616055300
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ماهي نرم تن و ماهي مركب34716055400
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ هشت پا34816055500
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ گوشت صدف34916055600
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ حلزون صدف خوراكي35016055700
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ حلزون ها، به غير از حلزون دريايي35116055800
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ ساير35216055900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ خيار دريايي35316056100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ توتياي دريايي35416056200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ـ ـ عروس دريايي35516056300
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال554ساير --35616056900

35717019100
ـ ـ كه به  آن مواد خوشبوكننده يا رنگ كننده 

اضافه شده
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير35817019900
صنايع غذا و داروغيرفعال204ـ قند و شربت درخت افرا35917022000
صنايع غذا و داروغيرفعال104ـ ـ  ـ گلوكز و شربت گلوكز36017023010

36117024000

ـ گلوكز و شربت گلوكز، كه به حالت خشك 
داراي 20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزني 

فروكتوز باشد، به-استثناي ساكارز تغيير يافته به 
گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)

صنايع غذا و داروغيرفعال104

36217026000

ـ ساير فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت 
خشك داراي بيش از 50 درصد وزني فروكتوز 

باشد، به-استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از 
(Invert sugar)(قند معكوس) طريق هيدروليز

صنايع غذا و داروغيرفعال54

36317041000
ـ آدامس (Chewing-gum) حتي پوشيده 

شده از قند و شكر
صنايع غذا و داروغيرفعال554
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صنايع غذا و داروغيرفعال554سوهان ---36417049010
صنايع غذا و داروغيرفعال554گز ---36517049020
صنايع غذا و داروغيرفعال554شيريني-هاي كنجدي ---36617049030
صنايع غذا و داروغيرفعال554پشمك ---36717049040
صنايع غذا و داروغيرفعال554ساير ---36817049090
صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ  ـ در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم36918050010

37018061000
ـ پودر كاكائو حاوي قند يا شكر يا ساير مواد 

شيرين كننده افزوه شده به آن
صنايع غذا و داروغيرفعال324

37118062000

 ،(Block) ـ ساير فرآورده ها به صورت بلوك
تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش 
از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، 

دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف 
 Immediate) يا بسته بندي هاي اوليه

packing) كه وزن محتوي آن بيش از 2 
كيلوگرم باشد.

صنايع غذا و داروغيرفعال204

37218063100(Filled) صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ پر شده
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ پرنشده.37318063200
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير37418069000

37519012000
ـ مخلوط و خميرها براي تهيه محصوالت خبازي، 
نان شيريني سازي يا بيسكويت سازي شماره 05 

19
صنايع غذا و داروغيرفعال104

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ حاوي تخم مرغ37619021100
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير37719021900

37819022000
ـ خميرهاي غذايي پر شده ( حتي پخته شده يا 

آماده شده به نحوي ديگر)
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير خميرهاي غذايي37919023000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ كوسكوس38019024000

38119041000
ـ فرآورده هاي غالت كه با عمل پف كردن يا تفت 

دادن به دست آمده باشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال554

38219042000

ـ فرآورده هاي غذايي حاصل از برگه غالت تفت 
داده نشده يا از مخلوط برگه هاي غالت تفت داده 
نشده و برگه هاي غالت تفت داده شده يا غالت 

پف كرده:

صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ خرده گندم برشته38319043000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير38419049000

38519051000
ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به 

(knackebrot) «كنكه بروت»
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ نان زنجبيلي و همانند38619052000
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38719053100
ـ ـ بيسكوئيت هايي كه به آنها مواد شيرين كننده 

افزوده اند
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ وافل ها و ويفرها38819053200

38919054000
ـ نان سوخاري (Rusks)، نان برشته شده و 

محصوالت برشته شده مشابه
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ  ـ ساير39019059090
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ خيار و خيار ريز (خيار ترشي)39120011000
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ساير39220019000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ گوجه فرنگي، كامل يا به صورت قطعه قطعه39320021000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ رب گوجه فرنگي39420029010
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ساير39520029090
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ قارچ از گونه آگاريكوس (دكمه اي)39620031000
صنايع غذا و داروغيرفعال324قارچ هاي دنبالن ---39720039010
صنايع غذا و داروغيرفعال324ساير ---39820039090
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ سيب زميني39920041000
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ساير سبزيجات و مخلوط هاي آنها40020049000
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ سبزيجات هموژنيزه40120051000
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ سيب زميني40220052000
40320054000(Pisum sativum) صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ نخود فرنگي
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ لوبيا به صورت دانه40420055100
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ساير40520055900
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ مارچوبه40620056000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ زيتون40720057000
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ جوانه بامبو40820059100
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ساير40920059900

41020060000
سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست 
ميوه، و ساير اجزاي نباتات، محفوظ شده در قند 

(آب گرفته شده، براق شده يا متبلور).
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ بادام زميني41120081100
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ كنجد41220081910
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير41320081990
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير41420083090

41520084010
ـ ـ ـ در ظرفي كه حداقل3 كيلوگرم گنجايش 

داشته باشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير41620084090

41720085010
ـ ـ ـ در ظرفي كه حداقل3 كيلوگرم گنجايش 

داشته باشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير41820085090
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41920086010
ـ ـ ـ در ظرفي كه حداقل3 كيلوگرم گنجايش 

داشته باشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير42020086090
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير42120087090

42220088010
ـ ـ ـ در ظرفي كه حداقل3 كيلوگرم گنجايش 

داشته باشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير42320088090
42420089100(Palm heart) صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ مغز نخل

42520089300

 Vaccinium) قره قاط ها (كران بري) --
macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos) (Cranberries)؛ لينگون 
 (Vaccinium vitis-idaea) بري ها

(Lingonberries)

صنايع غذا و داروغيرفعال324

42620089710
ـ ـ ـ در ظرفي كه حداقل3 كيلوگرم گنجايش 

داشته باشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير42720089790

42820089930
ـ ـ ـ ساير ميوه-ها در ظرفي كه حداقل10 

كيلوگرم گنجايش داشته باشد
صنايع غذا و داروغيرفعال324

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ ـ ساير42920089990

43020091200
ـ ـ يخ نزده، با يك مقياس بريكس كه از 20 

تجاوز نكند
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ  ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند43120092100

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند43220093100

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند43320094100

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ آب گوجه فرنگي43420095000

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند43520096100

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ساير43620096900

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند43720097100

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ  ساير43820097900
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43920098100

 Vaccinium) (كران بري) ـ ـ آب قره قاط
 macrocarpon, Vaccinium

Cranberries) (oxycoccos)؛ لينگون بري 
 (Vaccinium vitis -idaea)

(Lingonberries)

صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ مخلوط هاي آب ميوه و سبزيجات44020099000

44121011200
ـ ـ فرآورده ها براساس عصاره ها، اسانس ها يا 

تغليظ شده ها يا براساس قهوه
صنايع غذا و داروغيرفعال54

44221013000
ـ كاسني بو داده و ساير بدل قهوه هاي بوداده و 

عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده آنها
صنايع غذا و داروغيرفعال54

44321023000
 Prepared baking) ـ بيكينگ پودر آماده 

powders).
صنايع غذا و داروغيرفعال54

صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ سس سويا44421031000

44521032000
ـ كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و 

ساير سس هاي گوجه فرنگي
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554سس ارده ---44621039010
صنايع غذا و داروغيرفعال554ساير ---44721039090

44821050000
 Edible) بستني و ساير شربت هاي يخ زده

ice)، حتي داراي كاكائو.
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ  ـ شير الكتومي44921061030
صنايع غذا و داروغيرفعال104ـ ـ  ـ ژل كيك45021069040
صنايع غذا و داروغيرفعال324ـ ـ  ـ آدامس بدون قند45121069085
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ آب معدني و آب گازدار شده45222011000
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ساير45322019000

45422021000
ـ آب، همچنين آب هاي معدني و آب هاي گازدار 
شده كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين كننده يا 

خوشبوكننده اضافه شده باشد
صنايع غذا و داروغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال554آبجوي غيرالكلي --45522029100
صنايع غذا و داروغيرفعال554ساير ---45622029990
صنايع غذا و داروغيرفعال44آبجو تهيه شده از مالت45722030000
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ شراب كف دار45822041000
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر45922042100
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ در ظرف بيشتر از 2 ليتر تا 10 ليتر46022042200
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ ساير46122042900
46222043000(Grape must) صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ساير آب انگورهاي تازه
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر46322051000
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ساير46422059000
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46522060000

ساير نوشابه هاي تخميرشده (مثالً: شراب  سيب 
(Cidre)، شراب گالبي (Perry)، شراب عسل 

(Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط 
نوشابه هاي  تخميرشده و مخلوط نوشابه هاي 

تخمير شده و مخلوط نوشابه هاي غيرالكلي، كه 
در جاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره 

ديگر تعرفه نشده باشد.

صنايع غذا و داروغيرفعال44

46622072000
ـ الكل اتيليك و ساير عرق ها، تقليب شده،به هر 

ميزان
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554

صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگور46722082000

صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ويسكي46822083000

46922084000

ـ رم (Rum) (نوشيدني الكلي كه از نيشكر، 
شيره قند و غيره مي گيرند) و ساير مشروبات 
الكلي (Spirits) حاصل از تقطير فرآوردهاي 

تخمير شده نيشكر

صنايع غذا و داروغيرفعال44

47022085000
ـ نوشابه هاي الكل دار موسوم به جين (Gin) و 

(Geneva) عرق سرو كوهي
صنايع غذا و داروغيرفعال44

صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ودكا47122086000
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ليكورها و كورديال ها47222087000
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ساير47322089000

صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ  ـ سركه بالزاميك با بسته-بندي 5 ليتر و كمتر47422090010

صنايع غذا و داروغيرفعال104ـ ـ  ـ ساير47522090090
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير47623033000
صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ ـ ساير47723069090
47823070010(Argol) صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ تارتر خام
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ساير47923070090

48023080010
ـ ـ ـ تفاله (پوست و دانه) حاصل از فرآوري 

گوجه-فرنگي
صنايع غذا و داروغيرفعال44

صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ ـ ساير48123080090

48223091000
ـ غذا براي سگ يا گربه، بسته بندي شده بـــراي 

خرده فروشي
صنايع غذا و داروغيرفعال44

48324021000
  ـ سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك

بريده) و سيگاريلو، حاوي توتون
مركز دخانياتغيرفعال264

48425010010
ـ ـ  ـ نمك معمولي (از جمله نمك آماده براي سر 

سفره و نمك تقليب شده)
صنايع غذا و داروغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور48525084010
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صنايع معدنيغيرفعال44ـ سنگ پا48625131000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ كار نشده يا به صورت قطعات نامنظم48725132010

48825140000

سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط 
بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به 

 (Slabs) يا به شكل لوح (Block) صورت بلوك
مربع يا مستطيل.

صنايع معدنيغيرفعال154

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ مرمر48925151110
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ تراورتن49025151120
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ مرمريت49125151190

49225151200
ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي 

ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح 
(Slabs) مربع يا مربع مستطيل

صنايع معدنيغيرفعال44

49325152000
ـ سنگ هاي اكوسين و ساير سنگ هاي آهكي 

براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام 
(Alabaster)

صنايع معدنيغيرفعال44

49425161200
ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي 

ديگر به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح 
(Slabs) مربع يا مربع مستطيل:

صنايع معدنيغيرفعال104

49525162000(Sandstone) صنايع معدنيغيرفعال44ـ ماسه سنگ
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان49625169000

49725171010
ـ ـ  ـ قلوه سنگ، ريگ، ريگ هاي صاف و 

سنگ هاي چخماق
صنايع معدنيغيرفعال54

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ دولوميت خرد شده يا شكسته شده49825171020
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ ساير49925171090
صنايع معدنيغيرفعال54ـ ـ از مرمر50025174100
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ساير50125174900
صنايع معدنيغيرفعال44ـ دولوميت تكليس شده يا تفته شده50225182000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ سنگ گچ؛ انيدريت50325201000
صنايع معدنيغيرفعال54ـ گچ50425202000

50525210000
گدازه سنگ آهك (limestone flux)؛ سنگ 

آهك و ساير سنگ-هاي آهكي از نوع مورد 
استفاده در ساخت آهك يا سيمان.

صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ كلينكر سيمان50625231000

50725232100
ـ ـ سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور 

مصنوعي
صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ساير50825232900
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ سيمان كوره بلند50925239010
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51025239020
 Pozzolanic) ـ ـ  ـ سيمان پوزوالني

(Cement
صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ـ ساير51125239090

51226011110
ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص 

آهن40 تا 60 درصد
صنايع معدنيغيرفعال44

51326011120
ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص 

آهن 60 درصد به باال
صنايع معدنيغيرفعال44

51426011130
ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتيت دانه بندي با خلوص 

آهن40 تا 60 درصد
صنايع معدنيغيرفعال44

51526011140
ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتيت دانه بندي با خلوص 

آهن 60 درصد به باال
صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ كنسانتره آهن51626011150
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ ساير51726011190
صنايع معدنيغيرفعال44ـ پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت)51826012000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ سنگ كروم51926100010

52026211000
ـ خاكستر و فضوالت حاصل از سوزاندن زباله 

شهرداري ها
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال44

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال44ـ ساير52126219000

صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ـ گالب استحصالي از گل محمدي52233019011
صنايع غذا و داروغيرفعال554ـ ـ ـ ـ ساير عرقيات سنتي52333019012
صنايع غذا و داروغيرفعال44ـ ـ ـ ـ ساير52433019019

غيرفعال154ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشي52533041010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير52633041090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ مغز مداد آرايشي52733042010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشي52833042020
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ ساير52933042090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشي53033043010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ ساير53133043090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشي53233049110
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
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غيرفعال154ـ ـ ـ ساير53333049190
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

53433049920
ـ ـ ـ ساير در بسته-بندي آماده براي 

خرده-فروشي
غيرفعال154

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ ساير53533049990
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ فرآورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو53633052000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

53733053000(Hair lacquer) غيرفعال154ـ فيكساتور مو
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشي53833071010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير53933071090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ امالح معطر و ساير فرآورده ها براي استحمام54033073000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

54133074100
ـ ـ عود (Agarbatti) و ساير فرآورده هاي 

معطركننده كه با سوختن عمل مي كنند
غيرفعال154

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ساير54233074900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال204ـ ـ ـ دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي54333079020
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال44ـ ـ ـ موم موبر54433079030
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير54533079090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ صابون حمام و دستشويي54634011110
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ صابون گلسيرينه54734011120
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ صابون بچه54834011130
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ صابون رختشويي54934011150
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ ساير55034011190
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ساير55134011900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 25.10.2022 - 44073043 - 100.05.01 - 5912



گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

غيرفعال154ـ ـ ـ مايع55234012010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ پودر55334012040
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال154ـ ـ ـ ساير55434012090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

55534025010

ـ ـ ـ دترجنت قالبي، پودر، مايع، گرانول، قرص، 
ژل، كنسانتره و ساير فراورده هاي همانند با 

بسته بندي حداكثر 5 كيلوگرم و مناسب براي 
شست و شوي دستي

غيرفعال324
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

55634029010

ـ ـ ـ پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و 
ساير فرآورده-هاي همانند، در بسته بندي بيشتر 

از 5 كيلوگرم مناسب براي شست و شو يا 
پاكيزگي دستي و ماشيني

غيرفعال54
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال324انواع شمع و اشياي همانند.55734060000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554خانگي ----55838089121

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ زباله شهرداري ها55938251000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ گل و الي فاضالب56038252000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ضايعات كلينيكي56138253000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ  هالوژنه56238254100

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ ساير56338254900

56438255000
ـ ضايعات محلول ها حاصل از شست و شوي 
سطح فلزات، ضايعات مايعات هيدروليكي، 

ضايعات مايعات ترمز و مايعات ضديخ
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ  عمدتاً حاوي اجزاي تشكيل دهنده آلي56538256100

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ ساير56638256900

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ساير56738259000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324چمن مصنوعي ---56839181010
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صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324چمن مصنوعي ---56939189010

57039221000
ـ وان، وان تجهيز شده با دوش، ظرفشويي و 

دستشويي
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال324

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال204ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح57139222000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ ـ ظروف مالمين57239241010

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ ـ ساير57339241090

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ساير57439249000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ در، پنجره و چارچوب  آنها و آستانه در57539252000

57639253000
ـ پشت دري و پشت پنجره اي، پرده ( از جمله 
پرده كركره) و اشياي همانند و اجزاء و ملحقات 

آنها
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554

غيرفعال554ـ لوازم براي دفتر كار و مدارس57739261000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ مجسمه هاي كوچك و ساير اشياي تزئيني57839264000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ ـ خانگي57940151910

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال324ـ ـ كف پوش و پادري58040169100

58140169510
ـ ـ ـ اشيا قابل باد كردن جهت قطعات، 

ماشين-آالت و تجهيزات
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال154

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال154ـ ـ ـ ساير58240169590

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44ـ با پشم58341021000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44ـ ـ  اسيدشويي شده (پيكله)58441022100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44ـ ـ ساير58541022900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44ـ از نوع خزندگان58641032000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از نوع خوك58741033000
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صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44ـ ساير58841039000

58941051000(wet-blue از جمله) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44ـ به حالت مرطوب

59041053000
ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي 

(Crust) هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44

59141063100(wet-blue ازجمله) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324ـ ـ به حالت مرطوب

59241063200
ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي 

(Crust) (هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال204ـ از نوع خزندگان59341064000

59441069100((wet-blue از جمله) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال204ـ ـ  به حالت مرطوب

59541069200
ـ ـ به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي 

(Crust) (هنوز رنگ يا رنگ آميزي نشده
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال204

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از نوع خوك59641132000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال54ـ ازنوع خزندگان59741133000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال54ـ ساير59841139000

59941152000
ـ دم قيچي و ساير آخال از چرم يا از پوست 
آماده يا از چرم دوباره ساخته شده، نامناسب 

براي ساخت اشياي چرمي؛ گرد، پودر و آرد چرم
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال204

60042010000

اشياي زين و برگ سازي براي هر نوع 
حيوان(همچنين مال بند، قالده، زانوبند، پوزه بند، 

روپوش زين، خورجين، جل سگ و اشياي 
همانند)، از هرماده.

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554كيف دست  ساز ---60142021110

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---60242021190

60342021200
ـ ـ با سطح خارجي از مواد پالستيكي يا مواد 

نسجي
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير60442021900
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صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554كيف دستي دست ساز ---60542022110

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---60642022190

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ جاجيم60742022210

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ از نمد60842022220

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ قلمكار60942022230

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير61042022290

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير61142022900

61242023100
ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي، از چرم يا از 

چرم تركيبي
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

61342023200
ـ ـ با سطح خارجي از ورق هاي پالستيكي يا از 

مواد نسجي
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير61442023900

61542029100
ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي از چرم يا از 

چرم تركيبي
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

61642029200
ـ ـ با سطح خارجي از ورق هاي پالستيكي يا از 

مواد نسجي
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير61742029900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---61842031090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324ـ ـ ساير61942032900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324انواع كمربند چرمي دست ساز ---62042033010

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324ساير ---62142033090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324ـ ساير منضمات لباس62242034000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554انواع زيورآالت چرمي دست ساز ---62342050020

صنايع غذا و داروغيرفعال54ـ ـ ـ كاتگوت62442060010
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صنايع غذا و داروغيرفعال204ـ ـ ـ ساير62542060090

62643011000
ـ از مينك (Mink)، به صورت كامل، با يا بدون 

سر، دم يا دست و پا
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال104

62743013000

ـ از بره معروف به آستاراخان، برايت شوانز، 
قره گل، ايراني يا همانند، پوست هاي بره 

هندوستان، چين، مغولستان يا تبت، به صورت 
كامل با يا بدون سر، دم يا دست و پا

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال104

62843016000
ـ از روباه، به صورت كامل، با يا بدون سر، دم يا 

دست و پا
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال104

62943018010
ـ ـ ـ پوست ها از خوك آبي به صورت كامل با يا 

بدون سر، دم، دست و پا
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال104ـ ـ ـ ساير63043018090

63143019000
ـ سر، دم، دست و پا و ساير قطعات قابل استفاده 

در پوست سازي
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از مينك63243021100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير63343021900

63443022000
ـ سر، دم، دست و پا و ساير قطعات، آخال و دم 

قيچي، به هم متصل نشده
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

63543023000
ـ پوست هاي نرم طبيعي به صورت كامل و به 
صورت قطعات يا دم قيچي هاي آنها، به هم 

متصل شده
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال104

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ لباس و متفرعات لباس63643031000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير63743039000

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير63844101190
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير63944101290
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير64044101990
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير64144109090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ـ كف پوش روكش شده64244111292
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
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غيرفعال54ـ ـ ـ ـ ساير64344111299
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ـ پروفيل روكش شده64444111391
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ـ كف پوش روكش شده64544111392
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ـ ساير64644111399
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ـ پروفيل روكش شده64744111491
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ـ كف پوش64844111492
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ـ ساير64944111499
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ساير65044119290
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ساير65144119390
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال54ـ ـ ـ ساير65244119490
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ارسي سازي (با نقش هندسي) ----65344181111
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ارسي سازي (با نقش هندسي) ----65444181911
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ساير ----65544182119
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ساير ----65644182919

65744191110
ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل 
خراطي، معرق و مشبك، منبت، نازك كاري، 

نقاشي روي چوب، خاتم
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير65844191190
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

65944191910
ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل 
خراطي، معرق و مشبك، منبت، نازك كاري، 

نقاشي روي چوب، خاتم
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير66044191990
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

66144192010
ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل 
خراطي، معرق و مشبك، منبت، نازك كاري، 

نقاشي روي چوب، خاتم
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ ساير66244192090
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66344199010
ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل 
خراطي، معرق و مشبك، منبت، نازك كاري، 

نقاشي روي چوب، خاتم
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير66444199090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554تابلوي منبت ---66544201110
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554تابلوي معرق ---66644201120

66744201130
 ،ساير صنايع دستي شامل خراطي، معرق ---

 مشبك، نازك كاري، منبت، نقاشي روي چوب و
خاتم

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ ساير66844201190
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554تابلوي منبت ---66944201910
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554تابلوي معرق ---67044201920

67144201930
 ،ساير صنايع دستي شامل خراطي، معرق ---

 مشبك، نازك كاري، منبت، نقاشي روي چوب و
خاتم

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ ساير67244201990

غيرفعال554جعبه خاتم ---67344209010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554جعبه منبت ---67444209020
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554جعبه معرق ---67544209030
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554تنگ و گلدان خاتم ---67644209040
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ست لوازم اداري خاتم ---67744209050
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

67844209060
 ،ساير صنايع دستي شامل خراطي، معرق ---

 مشبك، نازك كاري، منبت، نقاشي روي چوب و
خاتم

غيرفعال554
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ساير ---67944209090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

68044211010
 ،صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك ---

نازك كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ساير ---68144211090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
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68244219110
 ،صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك ---

نازك كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

68344219920
 ،صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك ---

نازك كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

68448025600

ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداكثر 
150 گرم به صورت ورق كه به حالت تا نشده يك 

ضلع آن  از 435 ميليمتر و ضلع ديگر 297 
ميليمتر بيشتر نباشد

غيرفعال104
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

68548026200
ـ ـ به صورت ورق كه به حالت تا نشده يك ضلع 
آن از  435ميليمتر و ضلع ديگر از297 ميليمتر 

بيشتر نباشد
غيرفعال104

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ پاكت68648171000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

68748172000
ـ نامه كارتي ( كارت كاغذي)، كارت پستال 

غيرمصور و كارت نامه نگاري
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ كاغذ توالت68848181000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ دستمال، دستمال پاك كردن آرايش و حوله68948182000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ روميزي و دستمال سفره69048183000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

69148201000
ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، 
سفارش، رسيد)، دسته هاي كاغذ يادآوري، دفاتر 

يادداشت روزانه و اشياي همانند
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ دفترچه مشق69248202000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ جلد (غير از جلد كتاب)، پوشه و جلد پرونده69348203000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

69448204000
ـ فرم هاي چند نسخه اي تجاري و دسته اوراق 

كاربن دار
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال204ـ ـ از بامبو69548236100
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال104ـ ـ ساير69648236900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

69749090000

كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارت هاي چاپ 
شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطالعيه هاي 

شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات 
يا ملحقات.

غيرفعال554
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

69849100000
تقويم از هر نوع، چاپ شده، همچنين تقويم به 
صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا 

باطل مي شود.
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

69951032000
ـ ساير آخال پشم يا آخال موي نرم (كرك) 

حيوان
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال54

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال54ـ آخال موي زبر حيوان70051033000

70151040000
الياف كهنه و پس مانده پشم يا موي نرم (كرك) 

يا زبر حيوان.
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324

مركز ملي فرشغيرفعال554ـ ـ ـ گبه70257011010
مركز ملي فرشغيرفعال554ـ ـ ـ ساير70357011090
مركز ملي فرشغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي70457019000

70557021010
ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق 

به جز سيرجان
مركز ملي فرشغيرفعال554

مركز ملي فرشغيرفعال554ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ)70657021020

70757021030
ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم 

بافت شير پكي پيچ)
مركز ملي فرشغيرفعال554

مركز ملي فرشغيرفعال554ـ ـ ـ گليم دورو پشمي70857021040
مركز ملي فرشغيرفعال554ـ ـ ـ گليم كف ابريشم70957021050
مركز ملي فرشغيرفعال554ـ ـ ـ گليم تمام ابريشم71057021060
مركز ملي فرشغيرفعال554ـ ـ ـ ساير71157021090

71257022000(Coir) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ كفپوش ها از الياف نارگيل

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان71357023100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي71457023200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي71557023900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان71657024100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي71757024200
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي71857024900

71957025000
 ،(Not of pile) ـ ساير، نه با ساختار پرزدار

( Not made up) پرداخت نشده
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ احرامي (سجاده)72057029110

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير72157029190

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي72257029200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ زيلو72357029910

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير72457029990

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554از پشم يا موي نرم حيوان (كرك) -72557031000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324كفپوش چمن مصنوعي --72657032100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير --72757032900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324كفپوش چمن مصنوعي --72857033100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير --72957033900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554از ساير مواد نسجي -73057039000

73157041000
ـ چهارگوش، كه مساحت آن حداكثر 3/0 متر 

مربع باشد
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

73257042000
ـ چهار گوش-ها، به مساحت بيش از 3/0 متر 

مربع و حداكثر 1 متر مربع
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ كفپوش نسجي از نمد73357049010

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير73457049090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ جاجيم73557050010

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه73661012000
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---73761013090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي73861019000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان73961021000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه74061022000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---74161023090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير مواد نسجي74261029000

74361031000

ـ لباس رو (Suits) (متشكل از دو يا تعداد 
قسمت هايي كه در جنس و رنگ هماهنگ يا 
متناظر باشند (مانند كت، جليقه و شلوار براي 

مردان يا كت و دامن براي زنان) )

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه74461032200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك74561032300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي74661032900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان74761033100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه74861033200

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ساير ---74961033390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي75061033900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان75161034100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه75261034200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---75361034390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي75461034900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از الياف سنتتيك75561041300
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي75661041900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پنبه75761042200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از الياف سنتتيك75861042300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي75961042900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان76061043100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه76161043200

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ساير ---76261043390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي76361043900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان76461044100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه76561044200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك76661044300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف مصنوعي76761044400

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي76861044900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان76961045100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه77061045200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك77161045300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي77261045900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان77361046100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه77461046200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---77561046390
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي77661046900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه77761051000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي77861052000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي77961059000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه78061061000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي78161062000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي78261069000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه78361071100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي78461071200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي78561071900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه78661072100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي78761072200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي78861072900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه78961079100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي79061079900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي79161081100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي79261081900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه79361082100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي79461082200
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير موادنسجي79561082900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه79661083100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي79761083200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي79861083900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پنبه79961089100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي80061089200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي80161089900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه80261091000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي80361099000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پشم80461101100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از بز كشمير80561101200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير80661101900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه80761102000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي80861103000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي80961109000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه81061112000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك81161113000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي81261119000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه81361121100
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك81461121200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي81561121900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ لباس اسكي به صورت دست81661122000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك81761123100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي81861123900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك81961124100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير موادنسجي82061124900

82161130000
لباس هاي دوخته و مهيا از پارچه هاي كشباف يا 
قالب باف مشمول شماره 03 59، 06 59 يا 07 

.59
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه82261142000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي82361143000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي82461149000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير82561151090

82661152100
ـ ـ از الياف سنتتيك، اندازه گيري هر تار تك نخ 

كمتر از 67 دسي تكس
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

82761152200
ـ ـ از الياف سنتتيك، اندازه گيري هر تار تك نخ 

67 دسي تكس يا بيشتر
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ديگر مواد منسوج82861152900

82961153000
-Full) ـ ساير جوراب آالت زنانه ساق بلند

 ،(Knee-Length) يا سه ربعي (length
اندازه گيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسي تكس

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان83061159400

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه83161159500
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك83261159600

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي83361159900

83461161000
ـ آغشته، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با مواد 

پالستيكي و يا كائوچويي
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان83561169100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه83661169200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك83761169300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از ساير مواد نسجي83861169900

83961171000
ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و 
روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و 

اشياي همانند
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير متفرعات84061178000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ اجزاء84161179000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ عباي دستباف از پشم شتر84262012010

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير84362012090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554از پنبه -84462013000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554از ساير مواد نسجي -84562019000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554از پشم يا موي نرم حيوان (كرك) -84662022000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554از پنبه -84762023000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير84862024090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ البسه محلي84962029010

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير85062029090
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان85162031100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير85262031290

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ البسه محلي85362031910

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير85462031990

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه85562032200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك85662032300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي85762032900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان85862033100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه85962033200

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ ساير86062033390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي86162033900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان86262034100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه86362034200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير86462034390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي86562034900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان86662041100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه86762041200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ البسه محلي86862041310

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير86962041390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ البسه محلي87062041910
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير87162041990

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان87262042100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه87362042200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك87462042300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي87562042900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان87662043100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه87762043200

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ ساير87862043390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي87962043900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان88062044100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه88162044200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك88262044300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف مصنوعي88362044400

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي88462044900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان88562045100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پنبه88662045200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از الياف سنتتيك88762045300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي88862045900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان88962046100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه89062046200
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير89162046390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از ساير مواد نسجي89262046900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه89362052000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي89462053000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي89562059000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ابريشم يا آخال ابريشم89662061000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان89762062000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه89862063000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي89962064000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي90062069000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه90162071100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي90262071900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه90362072100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي90462072200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از ساير مواد نسجي90562072900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه90662079100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي90762079900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي90862081100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي90962081900
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه91062082100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي91162082200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي91262082900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه91362089100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي91462089200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي91562089900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه91662092000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك91762093000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي91862099000

91962102000
 ساير لباس ها، از نوعي كه در رديف 01 62 -

.توصيف شده اند
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

92062103000
 ساير لباس ها، از نوعي كه در رديف 02 62 -

.توصيف شده است
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير لباس هاي مردانه يا پسرانه92162104000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير لباس هاي زنانه يا دخترانه92262105000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ مردانه يا پسرانه92362111100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ زنانه يا دخترانه92462111200

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ لباس اسكي به صورت دست92562112000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه92662113200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي92762113300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي92862113900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از پنبه92962114200
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي93062114300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي93162114900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ پستان بند و سينه بند93262121000

93362122000(Girdle) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ گن و گن تنكه اي

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ كرست گن93462123000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير93562129000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه93662132000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي93762139000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم93862141000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان93962142000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك94062143000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف مصنوعي94162144000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي94262149000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم94362151000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي94462152000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي94562159000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير94662160090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ متفرعات94762171000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ اجزاء94862179000

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 25.10.2022 - 44073043 - 100.05.01 - 5912



گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ پتوهاي برقي94963011000

95063012000
ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از 

پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)،  ازپنبه95163013000

95263014000
ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي) از 

الياف سنتتيك
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير پتوها و زيراندازهاي سفري95363019000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ شستني هاي رختخواب، كشباف يا قالب باف95463021000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه95563022100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي95663022200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي95763022900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه95863023100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي95963023200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ  ـ از ساير مواد نسجي96063023900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ شستني هاي سرميز، كشباف يا قالب باف96163024000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه96263025100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي96363025300

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  از ساير مواد نسجي96463025900

96563026000
ـ شستني هاي توالت يا آشپزخانه، از پارچه هاي 
حوله باف اسفنجي (پرز حلقوي) همانند، از پنبه

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه96663029100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي96763029300
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي96863029900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك96963031200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي97063031900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از پنبه97163039100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك97263039200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي97363039900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554رودوزي هاي سنتي ---97463041110

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---97563041190

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554رودوزي هاي سنتي ---97663041910

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---97763041990

97863042000
ـ پشه-بندهاي تخت خواب در يادداشت- رديف 

فرعي يك اين فصل
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554انواع روميزي با رودوزي هاي سنتي ---97963049110

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---98063049190

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554انواع روميزي با رودوزي هاي سنتي ---98163049210

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---98263049290

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554انواع روميزي با رودوزي هاي سنتي ---98363049310

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---98463049390

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554انواع روميزي با رودوزي هاي سنتي ---98563049910

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ساير ---98663049990
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

98763051000
ـ از كنف يا ساير الياف نسجي پوسته ساقه 

نباتات مشمول شماره 03 53.
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از پنبه98863052000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله98963053200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  ساير99063053900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد نسجي99163059000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك99263061200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي99363061900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از الياف سنتتيك99463062200

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد نسجي99563062900

99663063000(Sails) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ بادبان ها

99763064000(Pneumatic) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ تشك هاي بادي

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير99863069000

99963071000
ـ كف شور، قاب دستمال، قابشور، گردگير و ساير 

پارچه هاي همانند براي تميز كردن
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ زيورآالت و اشياي تزئيني از نمد100063079020

100163079030
 پشه بند از جنس پلي اتيلن داراي ---

Pormethrin
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال44

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير100263079090

100363080000

مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و 
پودباف و نخ،  حتي داراي متفرعات، براي 

آماده كردن  آنها به صورت قاليچه، ديواركوب، 
روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قالب دوزي 
شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده 

براي خرده-فروشي.

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 
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1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554لباس و ساير اشياي مستعمل.100463090000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ جور شده100563101000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير100663109000

100764019200
ـ ـ كه قوزك پا را مي پوشاند ولي زانو را فرا 

نمي گيرند
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير100864019900

100964021920
ـ ـ ـ كفش  مخصوص دوچرخه سواري داراي قفل 

براي چفت روي پدال
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير101064021990

101164022000
ـ كفش با رويه تسمه اي يا نواري كه با توپي 

(Plug) به تخت متصل شده است.
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ كه قوزك پا را مي پوشانند101264029100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير101364029900

101464031930
ـ ـ ـ كفش  مخصوص دوچرخه سواري داراي قفل 

براي چفت روي پدال
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير101564031990

101664032000
ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي، و رويه 
متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از 
روي برآمدگي پا عبور و شست پا را دور مي زند

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ كه قوزك پا را مي پوشانند101764035100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير101864035900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير101964039900

102064041120
ـ ـ ـ كفش  مخصوص دوچرخه سواري داراي قفل 

براي چفت روي پدال
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير102164041190

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ  ساير102264041900
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شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

102364042000
ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي يا چرم 

دوباره ساخته شده
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ با رويه از چرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته102464051000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ساير102564052090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ساير102664059000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ـ ازچوب102764069010

102865040000
كاله و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه 
شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده، حتي 

آستر شده يا تزئين شده.
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

102965050000

كاله و ساير پوشش هاي سر، كشباف يا قالب باف، 
يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه هاي 

نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، 
حتي آستري  شده يا تزئين شده، تور از هر ماده، 

حتي آستري شده يا تزئين شده.

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324ـ ـ ـ ساير103065061090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324ـ ـ  از كائوچو يا از مادة پالستيك103165069100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ از ساير مواد103265069900

103365070000
نوار داخلي، آستر، روپوش، اسكلت كاله، آفتابگير 

و بند زير چانه، براي كاله.
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ چتر سايبان باغ و همانند103466011000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ داراي ميله يا دسته تلسكوپي103566019100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير103666019900

103766020000
عصا، عصاي صندلي شو، شالق و تازيانه، تعليمي و 

همانند.
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

103866032000
ـ اسكلت چتر، از جمله اسكلت سوارشده روي 

دسته يا ميله
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال154

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال154ـ ساير103966039000
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اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

104067010000

پوست و ساير اجزاي پرندگان با پر يا پر نرم، پر، 
اجزاي پر، پر نرم و اشياي ساخته شده از آنها 

(غير از محصوالت مشمول شماره 05 05 و لوله 
و ساقة پر كار شده).

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از مواد پالستيكي104167021000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد104267029000

104367030000

موي انسان، دسته شده، در جهت طبيعي 
نازك شده، سفيد شده يا به نحو ديگر كارشده؛ 
پشم يا موي حيوان يا ساير مواد نسجي، آماده 
شده براي ساختن كاله گيس يا اشياي همانند

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ كاله گيس كامل104467041100

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ ـ ساير104567041900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از موي انسان104667042000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال554ـ از ساير مواد104767049000

104868010000
سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده رو و 
سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ 

طبيعي (به-استثناي سنگ لوح).
صنايع معدنيغيرفعال554

104968021000

ـ چارگوش ها (Tiles)، مكعب ها و اشياء همانند، 
خواه به شكل مستطيل (ازجمله مربع باشند يا 
نه)، كه بزرگ ترين رويه آن (Face) بتواند در 
مربعي با ضلع كم تر از 7 سانتي متر جاي گيرد؛ 
دانه (گرانول)، خرده ريز (Chipping) و پودر 

رنگ شده به طور مصنوعي

صنايع معدنيغيرفعال554

105068022100(Alabaster) صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ  سنگ خارا (گرانيت)105168022300
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ساير سنگ ها105268022900

105368029110
ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده، شكل داده شده يا 

كار شده اما كنده كاري و حكاكي نشده
صنايع معدنيغيرفعال554

صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير105468029190

105568029210
ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده، شكل داده شده يا 

كار شده اما كنده كاري و حكاكي نشده
صنايع معدنيغيرفعال554
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اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير105668029290

105768029310
ـ ـ ـ پوليش داده شده، شكل داده شده يا كار 

شده اما كنده كاري و حكاكي نشده
صنايع معدنيغيرفعال554

صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير105868029390

105968029910
ـ ـ ـ صيقل داده شده، شكل داده شده يا كار 

شده، اما كنده كاري و حكاكي نشده
صنايع معدنيغيرفعال554

صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير106068029990
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ سنگ براي كف و ديوار106168030010
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير106268030090
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ از سنگ طبيعي106368042300
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ ساير106468071090

106568079010
ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، 

كف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تاسيسات، آب 
و ....)

صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ ساير106668079090

106768091100
ـ ـ  فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا 

مقوا
صنايع معدنيغيرفعال204

صنايع معدنيغيرفعال204ـ ساير اشياء106868099000

106968101110
ـ ـ ـ از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، 

سرباره يا گدازه، دانه بندي شده)
صنايع معدنيغيرفعال104

صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ ساير107068101190
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام107168101910
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ مورد مصرف براي سنگفرش107268101920
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ از بتون107368101930
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ ساير107468101990
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ براي كف107568109110
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ ساير107668109190
صنايع معدنيغيرفعال54ـ ـ ساير107768109900
107868114000(Asbestos) صنايع معدنيغيرفعال44ـ حاوي پنبه نسوز
107968128000(Crocidolite) صنايع معدنيغيرفعال44ـ از پنبه نسوز كروسيدوليت
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ساير108068129900

108168159910
ـ ـ ـ مصنوعات سنگي روميزي دست ساز و بدون 

نقش
صنايع معدنيغيرفعال104

108268159920
ـ ـ ـ مصنوعات سنگي روميزي نقش دار و 

حكاكي شده
صنايع معدنيغيرفعال104

108368159930
ـ ـ ـ مصنوعات سنگي تراش خورده مورداستفاده 

در معماري
صنايع معدنيغيرفعال104

صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ تابلو معرق سنگي صنايع دستي108468159940
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صنايع معدنيغيرفعال204ـ آجر ساختمان108569041000
صنايع معدنيغيرفعال204ـ ساير108669049000
صنايع معدنيغيرفعال204ـ سفال پوشش بام108769051000
صنايع معدنيغيرفعال204ـ ساير108869059000

108969060000
لوله، ناودان و اتصاالت (Fittings) لوله كشي از 

سراميك.
صنايع معدنيغيرفعال104

صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ با ضريب جذب آب وزني حداكثر 5/0 درصد109069072100

109169072200
ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بيش از 5/0 درصد 

و حداكثر 10 درصد
صنايع معدنيغيرفعال554

صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ با ضريب جذب آب وزني بيش از10 درصد109269072300

109369073000
ـ مكعب-هاي موزائيك-كاري و همانند، به 

استثناي آنهايي كه مشمول رديف فرعي 40 
6907 مي-شوند.

صنايع معدنيغيرفعال554

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ نقاشي شده، صنايع دستي109469074010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ معرق، صنايع دستي109569074020
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير109669074090
صنايع معدنيغيرفعال554ـ از چيني109769101000
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ساير109869109000
صنايع معدنيغيرفعال554ـ اشياي سرميز يا آشپزخانه109969111000
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ساير110069119000
110169120010(Earth ware) صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ سفال لوكس
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سراميك، لعاب زده صنايع دستي110269120011
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سراميك، بدون لعاب صنايع دستي110369120012
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سفال لعاب زده صنايع دستي110469120013
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سفال بدون لعاب صنايع دستي110569120014
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير110669120090
صنايع معدنيغيرفعال554ـ از چيني110769131000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي110869139010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي110969139020
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير111069139090
صنايع معدنيغيرفعال554ـ از چيني111169141000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي111269149010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي111369149020
صنايع معدنيغيرفعال554ـ ـ ـ ساير111469149090

111570131000(Glass-ceramics) غيرفعال324ـ سفالينه هاي شيشه اي
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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111670132210
ـ ـ ـ ساخته شده به صورت دستي با كليشه يا 

به-گونه اي ديگر تزئين شده
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324

111770132220
ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشيني با كليشه يا 

به-گونه اي ديگر تزئين شده
غيرفعال324

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال324ـ ـ ساير111870132800
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ از كريستال سرب دار111970133300
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ساير112070133700
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي112170134111

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ ـ بدون تزئين، صنايع دستي112270134112

غيرفعال324ـ ـ ـ ـ ساير112370134119
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشيني112470134190
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ـ اوپال112570134210
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ بدون تزئين، صنايع دستي112670134220
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي112770134230

غيرفعال324ـ ـ ـ اوپال112870134910
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ـ ساير112970134990
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي113070139111

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ ـ بدون تزئين، صنايع دستي113170139112

غيرفعال324ـ ـ ـ ـ ساير113270139119
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ـ ساخته شده به-صورت ماشيني113370139190
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي113470139910
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ بدون تزئين، صنايع دستي113570139920

غيرفعال324ـ ـ ـ ساير113670139990
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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113770161000
ـ مكعب بزرگ و كوچك و ساير شيشه آالت حتي 

روي تكيه گاه براي موزائيك يا تزئينات همانند
صنايع معدنيغيرفعال324

113870181010
ـ ـ ـ منجوق هاي شيشه اي تراش خورده و به 

صورت مكانيكي پوليش شده
صنايع معدنيغيرفعال104

صنايع معدنيغيرفعال324ـ ـ ـ ساير منجوق هاي شيشه اي113970181020
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ مرواريدهاي بدلي114070181030

114170181040
ـ ـ ـ سنگ هاي گرانبهاي بدلي و نيمه گرانبهاي 
بدلي تراش خورده و به صورت مكانيكي پوليش 

شده
صنايع معدنيغيرفعال104

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ چشم مصنوعي از شيشه براي بازيچه114270189010
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ساير114370191900
114470197100(Thin sheets) (veil) صنايع معدنيغيرفعال154ـ ـ ورق هاي نازك
صنايع معدنيغيرفعال324ـ پشم شيشه و اشياء از پشم شيشه114570198000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ مرواريد طبيعي114671011000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ كارنشده114771012100
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ ـ كار شده114871012200
114971021000(Unsorted) صنايع معدنيغيرفعال44ـ جور نشده

115071022110
ـ ـ ـ به عنوان ماده اوليه براي ساخت كاالهاي 

غيرتزئيني
صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ ساير115171022190
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ  ساير115271022900

115371023100
ـ ـ كارنشده يا به طور ساده اره شده، شكافته شده 

يا تراش  داده شده
صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ ـ ساير115471023900
صنايع معدنيغيرفعال54ـ ـ ـ فيروزه طبيعي115571031010
صنايع معدنيغيرفعال54ـ ـ ـ عقيق115671031020
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ ساير115771031090
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ياقوت، ياقوت كبود و زمرد115871039100
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ فيروزه طبيعي115971039910
صنايع معدنيغيرفعال104ـ ـ ـ عقيق116071039920
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ـ ساير116171039990
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ كوارتزپيزو – الكتريك116271041000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ ـ الماس116371042100
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال104ـ ـ ـ فيروزه مصنوعي116471042910
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ ـ ـ ساير116571042990
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ ـ الماس116671049100
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال104ـ ـ ـ فيروزه مصنوعي116771049910
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صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ ـ ـ ساير116871049990

116971070000
فلزات معمولي داراي روكش يا پوشش از نقره، به 

اشكال كار نشده يا نيمه ساخته.
صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ پودر117071081100
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ديگر اشكال نيمه ساخته117171081300

117271090000
فلزات معمولي يا نقره، داراي روكش يا پوشش از 

طال، به اشكال كارنشده يا نيمه ساخته
صنايع معدنيغيرفعال44

117371110000
فلزات معمولي، نقره يا طال، داراي روكش يا 
پوشش از پالتين، به اشكال كار نشده يا نيمه 

ساخته.
صنايع معدنيغيرفعال44

117471123000
ـ خاكستر حاوي فلز گرانبها يا تركيبات از فلز 

گرانبها
صنايع معدنيغيرفعال44

117571129100
ـ ـ از طال، همچنين فلز داراي روكش يا پوشش 
از طال، به استثناي فضوالت داراي ساير فلزات 

گرانبها
صنايع معدنيغيرفعال44

117671129200
ـ ـ از پالتين،  همچنين فلز داراي روكش با 

پوشش از پالتين، به-استثناي فضوالت داراي 
ساير فلزات گرانبها

صنايع معدنيغيرفعال44

صنايع معدنيغيرفعال44ـ ـ ساير117771129900
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ سنتي، صنايع دستي مرصع117871131110
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ ساير117971131190
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ سنتي، صنايع دستي مرصع118071131910
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ ساير118171131990
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ سنتي، صنايع دستي مرصع118271132010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ ساير118371132090
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ حكاكي، قلمزني شده، صنايع دستي118471141110
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ مليله كاري، صنايع دستي118571141120
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ مرصع118671141130
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ ساير118771141190
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ حكاكي، قلمزني شده، صنايع دستي118871141910
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ مليله كاري شده، صنايع دستي118971141920
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ مرصع119071141930
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ ساير119171141990

119271142000
ـ  از فلزات معمولي داراي روكش يا پوشش از 

فلزات گرانبها
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال204ـ از مرواريد طبيعي يا پرورده119371161000

119471162000
ـ از سنگ هاي گرانبها يا نيمه گرانبها (طبيعي، 

سنتتيك يا دوباره ساخته)
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال204
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صنايع ورزشي و خالقغيرفعال104ـ ـ دكمه سردست و دكمه هاي همانند119571171100
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال104ـ ـ ساير119671171900
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال104ـ ساير119771179000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ سكه هاي غير رايج، به-استثناي سكه هاي طال119871181000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ ساير119971189000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ چدن خام ممزوج؛ چدن اشپيگل120072015000
صنايع معدنيغيرفعال44ـ شمش هاي حاصل از ذوب مجدد ضايعات120172045000
صنايع معدنيغيرفعال54ـ با گنجايش 50 ليتر يا بيشتر120273101000

غيرفعال54ـ ـ ـ قوطي نوشابه و آب ميوه120373102110
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال54ـ ـ ـ قوطي كمپوت و كنسرو120473102120
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله120573211110
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ اجاق گاز روميزي توكار120673211120
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ فر گازي توكار120773211130
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير120873211190
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ با سوخت مايع120973211200
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

121073211900
 Solid) ـ ـ ساير، شامل وسايل با سوخت جامد

(fuel
غيرفعال554

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

121173218100
ـ ـ با سوخت گازي يا هم با گاز و هم با ساير 

سوخت ها
غيرفعال554

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال554ـ ـ با سوخت مايع121273218200
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ساير، شامل وسايل با سوخت جامد121373218900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ  از چدن121473221100
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ساير121573221900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير121673229090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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121773231000
ـ پشم آهن يا فوالد؛ اسفنج، قاب دستمال،  

دستكش و اشياي همانند براي پاك كردن ظروف، 
صيقلي كردن يا مصارف همانند

غيرفعال554
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير121873239190
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير121973239290
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ـ ساير122073239390
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير122173239490
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير122273239990
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ظرفشويي و روشويي، از فوالد زنگ نزن122373241000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ  از چدن، حتي لعاب داده شده122473242100
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال554ـ ـ ساير122573242900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ قلمزني، صنايع دستي122674181010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ فيروزه كوب، صنايع دستي122774181020
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ ميناكاري شده، صنايع دستي122874181030

غيرفعال554ـ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها122974182000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ قلمزني، صنايع دستي123074198010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ فيروزه كوب، صنايع دستي123174198020
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ ميناكاري شده، صنايع دستي123274198030
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ ـ صنايع دستي از ورشو123374198040
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ـ  ـ ساير123474198090
صنايع معدنيغيرفعال54ـ در، پنجره و چارچوب آنها، دوره و آستانه در123576101000

123676110000

مخزن، منبع (Tanks)، بشكه و ظروف همانند 
براي هر گونه مواد (به-استثناي گازهاي فشرده يا 

مايع شده)،  از آلومينيوم به گنجايش بيش از 
300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، 

حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت.

صنايع معدنيغيرفعال54

غيرفعال554ـ ـ ـ رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي123776151010
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير123876151090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها123976152000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال204ـ بيل و بيلچه124082011000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

124182013000
ـ كلنگ به هر شكل، كج بيل، كج بيل باغباني، 

شن كش، گل تراش
غيرفعال204

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال324ـ تبر و تيشه، دهره و ابزارهاي برنده همانند124282014000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال54قيچي باغباني ---124382015010
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال54ساير ---124482015090
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال154قيچي باغباني ---124582016010
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال154ساير ---124682016090
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

124782019000
ـ ساير ابزارهاي دستي از نوعي كه در كشاورزي، 
باغباني و گلكاري يا جنگلداري مورد استفاده قرار 

مي گيرد
غيرفعال54

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال204اره دستي ويژه هرس ---124882021010
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال204ساير ---124982021090
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال204ـ سوهان، چوب ساب و ابزارهاي همانند125082031000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

125182032000
ـ انبردست (از جمله انبردست هاي برنده)، 

گازانبر، مقاش و ابزارهاي همانند
غيرفعال324

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال324ـ قيچي فلز بري و ابزارهاي همانند125282033000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

125382034000
ـ لوله بر، پيچ بر، منگنه سوراخ كن و ابزارهاي 

همانند
غيرفعال104

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال324مجموعه آچار قفل بازكن ---125482041110
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال324ساير ---125582041190
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال324ـ ـ داراي دندانه متغير125682041200
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 25.10.2022 - 44073043 - 100.05.01 - 5912



گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

غيرفعال324ـ آچاربكس، حتي داراي دسته125782042000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

125882051000
ـ ابزار براي سوراخ كردن، حديده كردن يا قالويز 

كردن
غيرفعال54

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال324ـ چكش و پتك125982052000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

126082053000
ـ رنده، اسكنه، مغار و ابزارهاي برنده همانند براي 

كار روي چوب
غيرفعال54

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال104ـ ـ ـ پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر)126182054010
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير126282054090
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال204ـ ـ براي مصارف خانه داري126382055100
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال154ـ ـ ساير126482055900
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال324ـ گيره، قيد و همانند126582057000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

126682058000
ـ سندان؛ كوره آهنگري قابل حمل، چرخ تيزكن 

پايه دار دستي يا پايي
غيرفعال324

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال324ـ ـ ـ صنايع دستي126782119210
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ـ صنايع دستي126882119310
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

126983014020
ـ ـ ـ قفل كامل ساختمان (ست كامل: 2 عدد 
دستگيره، 2 عدد پالك، سيلندر و مكانيسم)

غيرفعال204
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال204ـ ـ ـ انواع دستگيره و پالك در ساختماني127083024140
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال204ـ كاله آويز، رخت آويز، پايه و اشياي همانند127183025000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

127283030000
انواع گاوصندوق، صندوق ها و درهاي زره دار و 

كشوها براي خزاين، صندوق و صندوقچه 
اطمينان و اشياي همانند، از فلزات معمولي.

غيرفعال204
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

127383040000

قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش، كازيه و سيني 
جاي اسناد،  كاغذدان، قلمدان، جاي مهر و 

ملزومات و تجهيزات همانند براي دفتركار، از 
فلزات معمولي، به-استثناي مبلمان براي دفتر 

كار مشمول شماره 03 94.

غيرفعال204
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

127483061000
ـ زنگ، زنگ اخبار، زنگ صفحه اي چكشي و 

اشياء همانند
غيرفعال324

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ آبكاري شده با نقره، طال يا پالتين127583062100
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ صنايع دستي طالكوب127683062910
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ ـ ـ ساير127783062990

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ قاب عكس، قاب تصوير يا قاب هاي همانند؛ آينه127883063000

127983100000

تابلوهاي راهنما،تابلوهاي اماكن، تابلوهاي نام و 
نشاني و تابلوهاي همانند، ارقام، حروف و عالئم 
ديگر، از فلزات معمولي، به-استثناي آنهايي كه 

مشمول شماره 05 94 مي شوند.

صنايع معدنيغيرفعال324

128084021100
ـ ـ ديگ هاي بخار آب لوله اي با توليد بخار بيشتر 

از 45 تن در ساعت
غيرفعال54

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

128184021200
ـ ـ ديگ هاي بخار آب لوله اي با توليد حداكثر 

45 تن بخار در ساعت
غيرفعال54

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد

غيرفعال44ـ ديگ هاي مولد آب فوق العاده گرم128284022000
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال154پره چدني جهت ديگ هاي حرارت مركزي ---128384039010
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

128484042000
ـ كندانسور براي ماشين هاي بخار يا ساير 
واحدهايي كه با نيروي بخار كار مي كند

غيرفعال44
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

128584144010
ـ ـ ـ كمپرسورهاي معدني با هوادهي باالتر از 

CFM 1100
غيرفعال44

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

غيرفعال54ـ ـ ـ ساير128684144090
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال324هود آشپزخانه ---128784146010
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ـ ساير128884151090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال154ـ ـ ـ فن كويل128984159070
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ  ـ نوع تراكمي129084182100
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ساير129184182900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

129284185000

ـ ساير مبلمان (صندوقچه ها، كابينت ها، 
پيشخوان هاي نمايش، ويترين ها و همانند) براي 
نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات 

سردكننده يا منجمدكننده.

غيرفعال554
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

129384189100
ـ ـ  مبل هاي طراحي شده براي گذاشتن 

تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده
غيرفعال44

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير129484191190
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ دستگاه هاي آبگرم كن و آب سردكن توأم129584198910
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال154ـ ـ ـ برج خنك كننده سيستم-هاي تهويه مطبوع129684198940
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ  از نوع خانگي129784221100
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال54ـ ـ ـ گاوآهن (خيش) داراي خاك برگردان129884321010
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال54ـ ـ كلوخ شكن ديسكي129984322100
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال54با قدرت كمتر از 140 اسب بخار ----130084335119
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال554ـ ـ ماشين هاي تمام اتوماتيك130184501100
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

130284501210
 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 ---

كيلو و باالتر
غيرفعال554

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال554ساير ---130384501290
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ساير130484501900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ چرخ دوزندگي از نوع خانگي130584521000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

130684796010
ـ ـ ـ كولرهاي آبي با هوادهي حداكثر 8000 

(C.F.M)ã فوت مكعب در دقيقه
غيرفعال554

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال44ـ ـ ـ ساير130784796090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

130884818010
 شير آالت بهداشتي، شير مخلوط  حمام و ---

دستشويي، روشويي، ظرفشويي و پيسوار
غيرفعال554

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال104شيرهاي سر چاهي نفت ---130984818081
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

غيرفعال104ـ ـ ـ مجموعه توربين ژنراتور نيروگاهي131085023910
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

131185081100
ـ ـ با قدرت حداكثر 1500 وات و داراي يك 

كيسه خاكروبه (Dust bag) يا مخزن ديگري با 
ظرفيت حداكثر 20 ليتر

غيرفعال554
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ  ساير131285081900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال154ـ  ساير جاروهاي مكنده131385086000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

131485094000
ـ آسياب و مخلوط كن هاي مواد خوراكي، 
دستگاه هاي آب ميوه گير و آب سبزي گير

غيرفعال204
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال204ـ ـ ـ ساير131585098090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

131685161010
ـ ـ ـ دستگاه هاي آبگرمكن و آب سردكن توام 

خانگي
غيرفعال554

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير131785161090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ رادياتورهاي گرم كننده مخزني131885162100
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ساير131985162900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ دستگاه هاي خشك كردن دست132085163300
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ فر (Oven) ميكروويو132185165000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

132285166000
 ساير فرها، خوراك پزها، اجاق ها، حلقه هاي -

 كباب-پزها ،(Boiling Ring) جوش  آوردن آب
و تفت دهنده ها

غيرفعال554
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ دستگاه هاي درست كردن قهوه يا چاي132385167100
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ دستگاه برشته كردن نان132485167200
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال554ـ ـ ساير132585167900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

132685176920
 Video door) ـ ـ ـ در بازكن تصويري

(Phone
غيرفعال554

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ در بازكن غيرتصويري132785176930
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال324ـ ـ ـ مجموعه سينماي خانوادگي132885182920
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

132985192000
ـ دستگاه هايي كه با سكه، اسكناس، كارت هاي 
بانكي، ژتون، يا ساير وسايل پرداخت به كار 

مي افتند
غيرفعال44

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

133085232910
ـ ـ ـ پنكيك  هاي نوار كاست صوتي به پهناي 

حداكثر 4 ميلي متر
غيرفعال44

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ نوار مغناطيسي صوتي و سوار شده133185232920
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

133285232930
ـ ـ ـ جامبووپنكيك نوار مغناطيسي صوتي و 

تصويري به پهناي بيشتر از 5/6 ميلي متر
غيرفعال44

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

133385232940
ـ ـ ـ نوار كاست تصويري كامل و سوار شده به 

پهناي بيشتر از 5/6 ميلي متر
غيرفعال554

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير133485232990
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ضبط نشده133585234100
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

133685271200(Pocket-size) غيرفعال44ـ ـ  راديو پخش هاي جيبي
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

133785287110
 DVB) انواع گيرنده تلويزيوني ديجيتال ---

Set Top Box  )
غيرفعال154

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

133885287120
 گيرنده تلويزيوني – ويدئويي بر اساس ---

(IP TV) ارتباط با مودم
غيرفعال154

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال154ساير ---133985287190
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال324ـ ـ ساير، سياه و سفيد134085287300
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال204ـ ـ ـ كليد روشنايي134185365020
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ المپ حبابي رشته اي تا 40 وات134285392220
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

134385392230
ـ ـ ـ المپ حبابي رشته اي مونتاژ شده بدون 

كالهك (سرپيچ)
غيرفعال554

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ المپ حبابي رشته اي 200 وات به باال134485392920
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي
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اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

134585392930
ـ ـ ـ المپ حبابي رشته اي مونتاژ شده بدون 

كالهك (سرپيچ)
غيرفعال554

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

134685393110
ـ ـ ـ فلورسنت روشنايي خطي دو كالهك به 

(T8)قطر بيروني تيوپ 26 ميليمتر
غيرفعال554

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

134785393120(Compact) غيرفعال554ـ ـ ـ المپ كم مصرف
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ با بخار جيوه تا 500 وات134885393210
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ با بخار سديم تا 500 وات134985393220
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ هالوژنه فلزي تا 500 وات135085393230
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ـ تك فام135185401200
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

135285404000

ـ تيوب هاي نمايشگر گرافيك يا داده  به سياه و 
سفيد، تيوب هاي نمايشگر گرافيك ياداده به 

صورت رنگي با يك صفحه فسفر يك با فضاي 
نقطه اي كوچك-تر از 4/0 ميليمتر

غيرفعال44
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ساير لوله ها با اشعه كاتدي135385406000
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

135486050000

واگن مسافري راه آهن يا تراموا، غير خودرو؛ واگن 
توشه، واگن پست و ساير واگن هاي راه آهن يا 

تراموا براي منظورهاي خاص، غير خودرو 
(به-استثناي آنهايي كه مشمول شماره 04 86 

مي شوند).

صنايع ريلي و درياييغيرفعال54

صنايع ريلي و درياييغيرفعال54ـ واگن هاي مخزن و همانند135586061000
صنايع ريلي و درياييغيرفعال54ـ ـ ـ واگن هاي باري سبك و سنگين غيرخودرو135686063010
صنايع ريلي و درياييغيرفعال54ـ ـ ـ ساير135786063090
صنايع ريلي و درياييغيرفعال54ـ ـ واگن هاي سرپوشيده و بسته135886069100

135986069200
ـ ـ واگن هاي روباز، با ديواره هاي جدانشدني به 
ارتفاع بيش از 60 سانتيمتر (واگن هاي عقب 

(Tombereaux بازشو
صنايع ريلي و درياييغيرفعال54

صنايع ريلي و درياييغيرفعال54ـ ـ ساير136086069900

136187031010
 وسايل نقليه اي كه مخصوصاً براي حركت ---

روي برف طراحي شدند
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال324ساير ---136287031090
صنايع خودروغيرفعال44(go cart) خودروهاي كارتينگ ---136387032110
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گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

136487032120
 موتورهاي چهار چرخ و سه-چرخ براي ---
(ATV همه جا رو)حركت در خارج جاده

صنايع خودروغيرفعال104

صنايع خودروغيرفعال104ساير ---136587032190
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس---136687032210
صنايع خودروغيرفعال554ساير ---136787032290
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس----136887032311
صنايع خودروغيرفعال754ساير ----136987032319
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس----137087032321
صنايع خودروغيرفعال954ساير ----137187032329
صنايع خودروغيرفعال1004ساير ----137287032339
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس---137387032410
صنايع خودروغيرفعال1004ساير ---137487032490
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس---137587033110
صنايع خودروغيرفعال554ساير ---137687033190
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس----137787033211
صنايع خودروغيرفعال754ساير ----137887033219
صنايع خودروغيرفعال954ساير ----137987033229
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس----138087033311
صنايع خودروغيرفعال1004ساير ----138187033319
صنايع خودروغيرفعال204آمبوالنس----138287033321
صنايع خودروغيرفعال1004ساير ----138387033329

138487034010
 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه-اي ---
و كمتر (بنزين / هيبريد) cc احتراقي 1500

صنايع خودروغيرفعال44

138587034020
 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه-اي ---
(بنزين / هيبريد) cc احتراقي 1501 تا 2000

صنايع خودروغيرفعال154

138687034030
 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه-اي ---
(بنزين / هيبريد) cc احتراقي 2001 تا 2500

صنايع خودروغيرفعال324

صنايع خودروغيرفعال1004ساير ---138787034090

138887035010
 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراكمي ---
و كمتر (ديزل / هيبريد) cc احتراقي 1500

صنايع خودروغيرفعال44

138987035020
 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراكمي ---
(ديزل / هيبريد) cc احتراقي 1501 تا 2000

صنايع خودروغيرفعال154

139087035030
 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراكمي ---
(ديزل / هيبريد) cc احتراقي 2001 تا 2500

صنايع خودروغيرفعال324

صنايع خودروغيرفعال1004ساير ---139187035090

139287036010
 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه-اي ---
و كمتر (بنزين / هيبريد) cc احتراقي 1500

صنايع خودروغيرفعال44
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شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
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اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

139387036020
 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه اي ---
(بنزين / هيبريد) cc احتراقي 1501 تا 2000

صنايع خودروغيرفعال54

139487036030
 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه اي ---
(بنزين / هيبريد) cc احتراقي 2001 تا 2500

صنايع خودروغيرفعال204

صنايع خودروغيرفعال954ساير ---139587036090

139687037010
 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراكمي ---
و كمتر (ديزل / هيبريد) cc احتراقي 1500

صنايع خودروغيرفعال44

139787037020
 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراكمي ---
(ديزل / هيبريد) cc احتراقي 1501 تا 2000

صنايع خودروغيرفعال54

139887037030
 با حجم موتور پيستوني درونسوز تراكمي ---
(ديزل / هيبريد) cc احتراقي 2001 تا 2500

صنايع خودروغيرفعال204

صنايع خودروغيرفعال954ساير ---139987037090

140087038000
 ساير وسايل نقليه، تنها با موتور برقي براي -

نيروي محركه
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال554ـ ساير:140187039000

140287042210
 كاميون مخصوص حمل بتون آماده ---

(transport of Fresh  )
صنايع خودروغيرفعال104

صنايع خودروغيرفعال104كاميون مخصوص حمل بتون آماده ---140387042310
صنايع خودروغيرفعال104ـ ساير140487049000

غيرفعال104ـ ـ ـ ساير140587051090
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

صنايع خودروغيرفعال54ـ كاميون هاي داراي دكل حفاري140687052000
صنايع خودروغيرفعال54ـ كاميون هاي بتون ساز (بتونير)140787054000

140887059010
 X-Ray ـ ـ ـ كاميون داراي تجهيزات نصب شده

براي بازرسي كاال
صنايع خودروغيرفعال54

صنايع خودروغيرفعال104ـ ـ ـ شاسي موتوردار براي كشنده هاي جاده اي140987060050
صنايع خودروغيرفعال104ـ ـ ـ ساير141087060090
صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----141187111011

141287111012
 از نوع مورد استفاده در پيست و انواع ----

كارتينگ
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال554ساير ----141387111019
صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----141487111091

141587111092
 از نوع مورد استفاده در پيست و انواع ----

كارتينگ
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال554ساير ----141687111099

141787112011
 مخصوص استفاده در پيست و انواع ----

كارتينگ
صنايع خودروغيرفعال44
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اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----141887112012
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----141987112013
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----142087112019

142187112091
 مخصوص استفاده در پيست و انواع ----

كارتينگ
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----142287112092
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----142387112093
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----142487112099

142587113011
 مخصوص استفاده در پيست و انواع ----

كارتينگ
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----142687113012
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----142787113013
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----142887113019
صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----142987113092
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----143087113093
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----143187113099

143287114011
 مخصوص استفاده در پيست و انواع ----

كارتينگ
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----143387114012
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----143487114013
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----143587114019
صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----143687114092
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----143787114093
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----143887114099

143987115011
 مخصوص استفاده در پيست و انواع ----

كارتينگ
صنايع خودروغيرفعال44

صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----144087115012
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----144187115013
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----144287115019
صنايع خودروغيرفعال44از نوع هيبريدي ----144387115092
صنايع خودروغيرفعال324از نوع انژكتوري ----144487115093
صنايع خودروغيرفعال554ساير ----144587115099
صنايع خودروغيرفعال54اسكوتر برقي ---144687116010
صنايع خودروغيرفعال54دوچرخه برقي ---144787116020
صنايع خودروغيرفعال54موتور سيكلت برقي ---144887116030
صنايع خودروغيرفعال44ساير ---144987116090
صنايع خودروغيرفعال554ـ ساير145087119000
صنايع ريلي و درياييغيرفعال54ـ ـ ـ قايق هاي تفريحي عمومي145189011010
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اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

صنايع ريلي و درياييغيرفعال44ـ ـ ـ ساير145289011090

145389031100
 مجهز با يا طراحي شده براي تجهيز با موتور و --

 وزن بدون بار وزن (خالص) (به استثناء موتور)
حداكثر 100 كيلوگرم

صنايع ريلي و درياييغيرفعال324

145489031200
 طراحي نشده براي استفاده با موتور و وزن --

بدون بار (خالص) حداكثر 100 كيلوگرم
صنايع ريلي و درياييغيرفعال324

صنايع ريلي و درياييغيرفعال324ساير --145589031900
صنايع ريلي و درياييغيرفعال324ـ ـ ـ قايق هاي تفريحي ورزشي145689033110
صنايع ريلي و درياييغيرفعال324ـ ـ ـ قايق هاي تفريحي ورزشي145789033210
صنايع ريلي و درياييغيرفعال324ساير ---145889033290
صنايع ريلي و درياييغيرفعال324ـ ـ ـ قايق هاي تفريحي ورزشي145989033310
صنايع ريلي و درياييغيرفعال324ساير ---146089033390
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال104ـ عينك آفتابي146190041000

غيرفعال554ـ كنتور مايعات146290282000
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ ـ الكترومكانيكي146390283011
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ ـ ساير146490283019
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ ـ الكترومكانيكي146590283021
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ـ ـ ساير146690283029
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ـ فقط با نمايشگر مكانيكي146791011100
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ـ ساير146891011900
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ـ با كوك خودكار146991012100
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ـ ساير147091012900
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ـ كه با برق كار مي كند147191019100
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال44ـ ـ ساير147291019900
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ كه با نيروي برق كار مي كنند147391051100
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي
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غيرفعال554ـ ـ ساير147491051900
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ كه با نيروي برق كار مي كنند147591052100
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ ساير147691052900
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ كه با نيروي برق كار مي كنند147791059100
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال554ـ ـ  ساير147891059900
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

147991111000
ـ قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش 

يا پوشش از فلزات گرانبها
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال104ـ قاب ها و قفسه ها148091122000

148191131000
ـ از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا 

پوشش از فلزات گرانبها
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44

148291132000
ـ از فلزات معمولي، حتي آبكاري شده با طال يا 

نقره
غيرفعال44

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال54ـ ساير148391139000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ پيانو با سيم يازه عمودي148492011000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ پيانو با سيم يا زه افقي148592012000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ساير148692019000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ  كه با آرشه نواخته مي شوند148792021000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ساير148892029000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ آالت بادي ـ برنجي148992051000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ساير149092059000

149192060000
آالت موسيقي ضربي (مثالً، طبل و دهل، 

كسيلوفون، سنج، قاشقك، ماراكاس).
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ آالت شستي دار، غير از آكاردئون149292071000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ ساير149392079000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ جعبه موزيك149492081000

149593070000
شمشير، قمه، سرنيزه، نيزه و سالح هاي همانند و 

اجزاء  و قطعات آنها و غالف و نيام براي آنها.
صنايع دفاعغيرفعال104

غيرفعال554ـ ـ از خيزران (بامبو)149694015200
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ از درخت نخل رونده149794015300
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
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غيرفعال554ـ ـ ساير149894015900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ رويه شده149994016100
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ساير150094016900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال324ـ ـ ـ از جاجيم150194018010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

150294033000
ـ مبل هاي چوبي از انواعي كه در دفاتر كار مورد 

استفاده قرار مي گيرند
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

150394034000
ـ مبل هاي چوبي از انواعي كه در آشپزخانه مورد 

استفاده قرار مي گيرند
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

150494035010
ـ ـ ـ مبل هاي صنايع دستي (خراطي، معرق، 

خاتم، منبت و ...)
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554پاراوان گره چيني ---150594035020
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير150694035090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

150794036010
ـ ـ ـ مبل هاي صنايع دستي (خراطي، معرق، 

خاتم، منبت و ...)
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير150894036090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ مبل ها از مواد پالستيكي150994037000

غيرفعال554ـ ـ از خيز ران (بامبو)151094038200
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ از درخت نخل رونده151194038300
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ساير151294038900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال324انواع روتختي با رودوزي سنتي ---151394049010

غيرفعال54ـ ـ ـ فانوس بادي151494055010
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال54ـ ـ ـ چراغ هاي توري151594055020
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال154انواع عروسك ---151695030020
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151795030040
 پهبادهاي اسباب بازي با حداكثر برد 100 ---

 متر و حداكثر زمان پرواز 15 دقيقه با دوربين يا
بدون آن

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54

151895042010
ـ ـ ـ ميز بيليارد حتي به همراه اشياء و متفرعات 

استاندارد مربوطه
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ اشياء و متفرعات151995042020
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال554ـ كارت هاي بازي152095044000

152195049010
ـ ـ ـ ميز اسنوكر حتي به همراه اشياء و متفرعات 

استاندارد مربوطه
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال54ـ ـ ـ ادوات براي بازي بولينگ152295049020
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ـ ـ ـ توپ گلف152395063210
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال324ـ سيرك هاي سيار و باغ وحش هاي سيار152495081000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال204چرخ وفلك، تاب و دوربرگردان --152595082200
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال204تئاترهاي سيار -152695084000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال154ـ عاج كار شده و اشياي از عاج152796011000

152896019010
ـ  ـ  ـ  اشياي دست ساز از استخوان، صدف، بدون 

نقاشي
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال154

152996019020
ـ  ـ  ـ  اشياي دست ساز از استخوان، صدف، با 

نقاشي
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال154

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال154ـ  ـ  ـ  ساير153096019090

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال204الك دستي و غربال دستي.153196040000

153296091000
ـ مداد و مدادرنگي (Crayon)، با مغزي 

(سربي) پوشانده شده (Encased) در يك غالف
غيرفعال554

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال554ـ ـ ـ ساير153396100090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال204ـ فندك جيبي، گازي، غير قابل پركردن153496131000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال204ـ فندك جيبي، گازي، قابل پركردن153596132000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

153696140000
پيپ هاي استعمال دخانيات (شامل حقه هاي 

پيپ) و چوب هاي سيگار يا سيگارت و قطعات 
مربوطه.

غيرفعال554
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال104ـ ـ از كائوچوي سفت يا از مواد پالستيكي153796151100

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ـ ساير153896151900
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صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال554ـ ساير153996159000

154096162000
ـ پودرزن هاي بزرگ و كوچك براي استعمال 

فرآورده هاي آرايشي يا پاكيزگي
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال154

154196170000
فالسك هاي عايق حرارت (خالء) و ساير ظروف 

عايق حرارت (خالء)، كامل؛ اجزاء و قطعات آن ها 
غير از تويي شيشه اي.

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال324

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44موزاييك ها --154297012200
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ساير --154397012900
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44موزاييك ها --154497019200
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ساير --154597019900
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44با قدمتي بيش از 100 سال -154697021000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ساير -154797029000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44با قدمتي بيش از 100 سال -154897031000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44ساير -154997039000

155097040000

تمبر پستي يا تمبر مالياتي، عالمت پستي پاكت 
داراي نقش تمبر كلكسيوني، لوازم التحرير كاغذي 

پستي، كاغذ تمبردار و همانند، باطل شده يا 
باطل نشده غير از اشيايي كه مشمول شماره 07 

49 مي شوند.

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال44

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ـ ساير11012990
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ـ ساير21051490
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ مرغ شاخدار31051500
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ مرغ هيبريد تجاري41059410
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ پولت مرغ تخم گذار51059420
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير61061290
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ خرگوش ها و خرگوش هاي صحرايي71061400
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ سگ و گربه معمولي81061910
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير91061990

101062010
ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي  و 

سرم سازي)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير111062090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير121063190
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير131063290
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير141063390

151063920
ـ ـ ـ پرندگان زينتي شامل قناري، مرغ عشق و 

فنچ
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير161064130
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ساير171064900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ـ ساير181069090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده192061000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ زبان202062100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ جگر212062200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ساير222062900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ساير، منجمد232069000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ ـ  ساير243019190
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ ـ ساير253019390

263019400
 ,Thunnus thynnus) ـ ـ ماهي تن بلوفين

(Thunnus orientalis 
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

273019500
 thunnus) ـ ـ ماهي هاي تن بلوفين جنوب

(maccoyii
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير283019990

293021100

 ,Salmo trutta) قزل آال --
Oncorhynchus mykiss , 
Oncorhynchus clarki , 

Oncorhynchus aguabonita , 
Oncorhynchus gilae , 

Oncorhynchus apache and   
Oncorhynchus chrysogaster )

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

303021300

ـ ـ ماهي آزاد اقيانوس آرام 
 ,Oncorhynchus nerka )

 ,Oncorhynchus gorbuscha 
 ,Oncorhynchus keta 

 - Oncorhynchus tschawyscha 
 ,Oncorhynchus kisutch 

 Oncorhynchus masou and  
(oncorhynchus rhodurus 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ساير313021900

323022100
 Reinhardtius) ـ ـ هاليبوت

 hippoglossoides ,Hippoglossus
(stenolepis

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

333022200(Pleuronectes platessa) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ حلوا ماهيان

343022300(Solea گونه) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ كفشك ماهيان
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ماهي توربوت (پستا ماكسيما)353022400
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير363022900
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ آلباكور373023100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ يلوفين383023200

393023300
ـ ـ ماهي تن  اسكيپ جك (بونيتو شكم-راه راه) 

 Katsuwonus) پالميس كاتسوونوس)
((Pelamis

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ بيگ آي403023400
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس413023500
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ تن بلوفين جنوب423023600
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير433023900

443024100
 ,Clupea harengus) شاه ماهي --

Clupea pallasii )
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427.ماهي آنچوي --453024200

463024300

 ,Sardine pilchardus) ماهي ساردين  --
Sardinops spp)، ساردينال (Sardinella 

spp.)، شاه ماهي كوچك (sprsttus 
sparttus)

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ـ بلومكرل473024410
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ـ ساير483024490
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ جك و هورس مكرل493024500
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ كوبيا503024600
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ شمشير ماهي يا نيزه ماهي513024700
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير523024900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ماهي هاد داك --533025200

543025300
 Pollachius) زغال ماهي يا پوالك --

virens)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

553025400
 .Merluccius spp) ماهي هيك --

Urophycis spp .)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

563025500
 Theragra) ماهي پولوگ آالسكا --

Chalcogramma گونه)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

573025600
 Micromesistius) ماهي بلووايتينگ --
poutassou, Micromesistius 

australis)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ساير --583025900
593027100(.Oreochromis spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ  تيالپيا

603027200
 ,.Pangasius spp., silurus)ـ ـ گربه ماهي

(.clarias spp ., Ictalurus spp 
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227
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613027300

ـ ـ ماهي-هاي كپور (گونه-هاي سيپرينوس، 
گونه-هاي كاراسيوس، ستونرفارينگودون ايدلوس، 

گونه-هاي هيپوفتالميچيتس، گونه-هاي 
سيرينوس، ميلو فارينگودون پيسئوس، كاتال 

كاتال، گونه-هاي البئو، اوستئوچيلوس هاسلتي، 
لپتوباربوس هووني، گونه-هاي مگالوبراما)

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ساير623027900

633028400(.Dicentrarchus spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ ماهي سي باس

643028500(Sparidae) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ماهي سي بريم
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ساير653028900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ جگر، تخم و مني663029100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ باله-هاي كوسه673029200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ساير683029900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ماهي آزاد ريز شمال كلمبيا693031100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ساير ماهي آزاد اقيانوس آرام703031200

713031400

 ,Salmo trutta) ـ ـ ماهي قزل آال
 ,Oncorhynchus mykiss 
 ,Oncorhynchus clarki 

 ,Oncorhynchus aguabonita 
 ,Oncorhynchus gilae 

 Oncorhynchus apache and  
(Oncorhynchus chrysogaster 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ  ساير723031900
733032300(.Oreochromis spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ تيالپيا

743032500

ـ ـ ماهي-هاي كپور (گونه-هاي سيپرينوس، 
گونه-هاي كاراسيوس، ستونرفارينگودون ايدلوس، 

گونه-هاي هيپوفتالميچيتس، گونه-هاي 
سيرينوس، ميلو فارينگودون پيسئوس، كاتال 

كاتال، گونه-هاي البئو، اوستئوچيلوس هاسلتي، 
لپتوباربوس هووني ، گونه-هاي مگالوبراما)

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ ساير753032900

763033100

 ,Hippoglossus ـ ـ هاليبوت
 hippoglossoides, (Reinhardtius

 ,Hippoglossus hippoglossus 
(stenolepis

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027
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773033300(Solea گونه) «Sole» وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ كفشك ماهيان
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ماهي-هاي توربوت (پستا ماكسيما)783033400
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير793033900

803034100
 Thunnus) ـ ـ تن سفيد يا ژرمون

(alalunga
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير813034900

823035300

 ,Sardina pilchardus) ـ ـ ساردين ها
 Sardinella) ساردينال ،(Sardinops spp

 Sprattus) شاه ماهي كوچك ،(spp
(sprattus

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

833035500
 Trachurus) ـ ـ ماهي جك و هورس مكرل

(spp
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

843035600
 Rachycentron)ـ ـ ماهي كوبيا

(canadum
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

853035700(Xiphias gladius) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ نيزه ماهي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير863035900

873036300
 Gadus Morhua, Gadus) ـ ـ  ماهي كاد
(ogac, Gadus macrocephaius 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

883036400
 Melanogrammus) ـ ـ ماهي هداك

(aeglefinus
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

893036500
 Pollachius) ـ ـ زغال ماهي يا پوالك

(virens
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

903036700
 Theragra ـ ـ ماهي پولوك آالسكا (گونه

(chalcogramma
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

913038400(.Dicentrarchus spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ ماهي سي باس

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ جگر، تخم و مني923039100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ باله-هاي كوسه933039200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ساير943039900
953043100(Oreochromis spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ماهي تيالپيا
963043300(lates niloticus) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ماهي سوف  نيل
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ساير973043900
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983044100

ـ ـ ماهي آزاد اقيانوس آرام 
 ,Oncorhynchus nerka )

 ,Oncorhynchus gorbuscha 
 ,Oncorhynchus keta 

 ,Oncorhynchus tschawytscha 
 ,Oncorhynchus Kisutch 

 Oncorhynchus masou and  
Oncorhynchus rhodurus), سالمون 
اقيانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون 

(Huchohucho) دانوب

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

993044200

 ,salmo trutta) ـ ـ انواع ماهي قزل آال
 ,oncohynchus mykiss 
 ,oncorhynchus clarki 

 ,oncorhynchus aguabonita 
 – oncorhynchus gilae

 oncoltynchus apache and  
(oncorhynchus chrysogaster 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

1003044300

 ,Pleuronectidae) ـ ـ ماهي هاي پهن
 ,Bothidae, Cynoglossidae

 Soleidae Scophthalmidae and  
(Citharidae

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

1013044400

ـ ـ ماهي از خانواده  هاي 
 ,Muraenolepididae, Moridae
 ,Merlucciidae, Melanonidae

 ,Macrouridae, Gadidae
 ,Euclichthyidae
Bregmacerotidae

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227(xiphias gladius) نيزه ماهي --1023044500

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527(.Dissostichus spp) ماهي نيش دندان --1033044600

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ساير --1043044900
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1053045100

ـ ـ ماهي-هاي تيالپيا (گونه-هاي اوروكروميس)؛ 
گربه ماهي-ها (گونه-هاي پانگاسيوس، گونه-هاي 

سيلوروس، گونه-هاي كالرياس، گونه-هاي 
ايكتالوروس)، ماهي-هاي كپور (گونه-هاي 

سيپرينوس، گونه-هاي كراسيوس، 
ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه-هاي 

هيپوفتالميچتيس، گونه-هاي كرينوس، ما

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ماهي آزاد1063045200

1073045300

ـ ـ ماهي از خانواده هاي 
 ,Muraenolepididae, Mordae
 ,Merlucciidae, Melanonidae

 ,Macrouridae, Gadidae
 ,Euclichthyidae
Bregmacerotidae

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

1083045400(xiphias gladius) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ نيزه ماهي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ساير1093045900
1103046300(Lates niloticus) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ سوف  نيل
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ساير1113046900

1123047100
 Gadus morthua, Gadus) ـ ـ  ماهي كاد
(ogac, Gadus macrocephalus 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

1133047200
 Melanogrammus) ـ ـ ماهي هادداك

(aeglefinus
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

1143047300
 Pollachius) ـ ـ زغال ماهي يا پوالك

(virens
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

1153047500
 Theragra ـ ـ ماهي پولوك آالسكا (گونه

(chalcogramma
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

1163048200

 ,Salmo tratta) ـ ـ انواع ماهي قزل آال
 ,Oncorhynchus mykiss 
 ,Oncorhynchus clarki 

 ,Oncorhynchus aguabonita 
 ,Oncorhynchus gilae 

 Oncorhynchus apache and  
(Oncorhynchus chrysogaster 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

1173048400(Xiphias gladius) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ اره ماهي

1183048500(.Dissostichus spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ماهي نيش دندان

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 25.10.2022 - 44073043 - 100.05.01 - 5912



گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

1193048600
 ,Clupea harengus) ـ ـ شاه ماهي ها

(Clupea pallasii 
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

1203048800
 سگ ماهي، ساير كوسه-ها، پرتوماهي-ها و --

چهارگوش ماهي-ها (راجيدا)
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ شمشيرماهي1213049100

1223049300

ـ ـ ماهي-هاي تيالپيا (گونه-هاي اوروكروميس)؛ 
گربه ماهي-ها (گونه-هاي پانگاسيوس، گونه-هاي 

سيلوروس، گونه-هاي كالرياس، گونه-هاي 
ايكتالوروس)، ماهي-هاي كپور (گونه-هاي 

سيپرينوس، گونه-هاي كراسيوس، 
ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه-هاي 

هيپوفتالميچتيس، گونه-هاي كرينوس، ما

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

1233049400
 Theragra ـ ـ ماهي پولوك آالسكا (گونه

.(chalcogramma
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

1243049500

 ،Bregmacerotidae ـ ـ ماهي از خانواده
 ،Euclichthyidae، Gadidae

 ،Macrouridae، Melanonidae

Merlucciidae، Moridae و 

Muraenolepididae به غير از ماهي پولوك  

(Theragra chalcogramma گونه) آالسكا

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ساير1253049900

1263052000
ـ جگر، تخم و اسپرم ماهي، خشك شده، دودي 

شده، نمك زده يا در آب نمك
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027

1273053100

ـ ـ ماهي-هاي تيالپيا (گونه-هاي اوروكروميس)؛ 
گربه ماهي-ها (گونه-هاي پانگاسيوس، گونه-هاي 

سيلوروس، گونه-هاي كالرياس، گونه-هاي 
ايكتالوروس)، ماهي-هاي كپور (گونه-هاي 

سيپرينوس، گونه-هاي كراسيوس، 
ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه-هاي 

هيپوفتالميچتيس، گونه-هاي كرينوس، ما

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

1283053200

ـ ـ انواع ماهي از خانواده هاي 
 ،Bregmacerotidae، Euclichthyidae

 Gadidae، Macroruidae، Me

 ،lucciidae
MuraenolepididaeوMordae

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ساير1293053900

1303054100

 Oncorhynchus) ـ ـ سالمون اقيانوس آرام
 ,nerka, Oncorhynchus gorbusha 

 ,Oncorhynchus keta 
 ,Oncorhynchus tschawytscha 

 ,Oncorhynchus kisutch 
 Oncorhynchus masou and  

Oncorhynchus rhodurus) سالمون 
 Atlantic salmon اقيانوس اطلس و دانوب
(Salmo salar ) and Danube sal  

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

1313054200
 Herrings (Clupea) ) ـ ـ شاه ماهي
(harengus, Clupea pallasii 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

1323054300

 ,Salmo trutta) ـ ـ انواع ماهي قزل آال
 -Oncorhynchus mykiss 
 ,Oncorhynchus clarki 

 ,Oncorhynchusagua bonita 
 ,Oncorhynchus gilae 

 Oncorhynchus apache and  
(Oncorhynchus chrysogaster 

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

1333054400

ـ ـ ماهي-هاي تيالپيا (گونه-هاي اوروكروميس)؛ 
گربه ماهي-ها (گونه-هاي پانگاسيوس، گونه-هاي 

سيلوروس، گونه-هاي كالرياس، گونه-هاي 
ايكتالوروس)، ماهي-هاي كپور (گونه-هاي 

سيپرينوس، گونه-هاي كراسيوس، 
ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه-هاي 

هيپوفتالميچتيس، گونه-هاي كرينوس، ما

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ساير1343054900

1353055100
 ,Gadus Morhua) ـ ـ ماهي كاد باگونه هاي

 Gadus ogac , Gadus
(macrocephalus

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527
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1363055200

ـ ـ ماهي-هاي تيالپيا (گونه-هاي اوروكروميس)؛ 
گربه ماهي-ها (گونه-هاي پانگاسيوس، گونه-هاي 

سيلوروس، گونه-هاي كالرياس، گونه-هاي 
ايكتالوروس)، ماهي-هاي كپور (گونه-هاي 

سيپرينوس، گونه-هاي كراسيوس، 
ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه-هاي 

هيپوفتالميچتيس، گونه-هاي كرينوس، ما

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

1373055300

ـ ـ ماهي-هاي از خانواده-هاي برگما سروتيدا، 
يوكليچتيدا، گاديدا، ماكرو ريدا، مالنونيدا، 
مرلوسيدا، مورانو لپيديدا و موريدا به غيراز 

ماهي-هاي كاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاك، 
ماكرو سفالوس گادوس)

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

1383055400

 ،شاه-ماهي-ها (كلوپاهارنگوس، كلوپاپاالسي) -
 ،ماهي-هاي آنچووي (گونه-هاي انگروليس)
 ،ماهي-هاي ساردين (ساردينا پيلكاردوس

 گونه-هاي ساردينوپس)، ماهي-هاي ساردينال
 (گونه-هاي ساردينال)، ماهي-هاي خمسي
 (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهي-هاي مكرل

اسكومبر اسكومبروس، اسكومبراس)

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ساير1393055900

1403056100
 Herring)) (Clupea pallasii ـ ـ شاه ماهي

(Clupea harengus 
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

1413056200
 Gadus) ـ ـ ماهي كاد با گونه هاي

 morhua, Gadus ogac , Gadus
(acrocephalus

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

1423056300
ـ ـ ماهي كيلكا،  آنچوي  «Anchovies»  (گونه 

(Engraulis
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

1433056400

ـ ـ ماهي-هاي تيالپيا (گونه-هاي اوروكروميس)؛ 
گربه ماهي-ها (گونه-هاي پانگاسيوس، گونه-هاي 

سيلوروس، گونه-هاي كالرياس، گونه-هاي 
ايكتالوروس)، ماهي-هاي كپور (گونه-هاي 

سيپرينوس، گونه-هاي كراسيوس، 
ستنوفارينگودون ايدلوس، گونه-هاي 

هيپوفتالميچتيس، گونه-هاي كرينوس، ما

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ساير1443056900
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ باله كوسه1453057100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ سر ماهي، دم و امعاء1463057200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ساير1473057900

1483061600
 ,.Pandalus spp) ـ ـ انواع ميگوي آب سرد

(Crangon crangon 
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ساير انواع ميگو1493061700
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ـ ساير1503061900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027شاه ميگوها (گونه-هاي هوماروس) --1513063200

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527شاه ميگوهاي نروژي (نفروپس نوروژي-كوس) --1523063400

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ساير --1533063900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ساير --1543069900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده1553071100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1563071200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1573071900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده1583072100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ يخ زده1593072200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1603072900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ زنده، تازه يا سرد كرده1613073100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1623073200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1633073900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده1643074200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1653074300
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1663074900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده1673075100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1683075200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1693075900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ حلزون باستثناي نوع دريايي آن1703076000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ زنده، تازه يا سرده شده1713077100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1723077200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1733077900

1743078100
 صدف زنده، تازه يا سردكرده (گونه-هاي --

)هاليوتيس
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

1753078200
 صدف- زنده، تازه يا سردكرده (گونه-هاي --

(استرومبوس
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427صدف منجمد (گونه-هاي هاليوتيس) --1763078300

1773078400
 صدف-هاي حلزوني منجمد (گونه-هاي --

(استرومبوس
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ساير صدف-ها (گونه-هاي هاليوتيس) --1783078700

1793078800
 ساير صدف-هاي حلزوني (گونه-هاي --

(استرومبوس
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ زنده، تازه شده يا سرد شده1803079100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1813079200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1823079900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده1833081100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1843081200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1853081900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده1863082100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ منجمد1873082200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ساير1883082900
1893083000(Rhopilema spp) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ عروس دريايي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ساير1903089000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427از ماهي -1913091000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ساير -1923099000
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----1934015011
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----1944015012
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----1954015021
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----1964015022
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----1974015031
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----1984015032
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----1994015041
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----2004015042
صنايع غذا و داروغيرفعال527خامه شير به صورت پودر ---2014015050
صنايع غذا و داروغيرفعال3227ـ ـ ـ شير خشك صنعتي از شير شتر2024021030
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----2034029111
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----2044029112
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----2054029121
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----2064029122
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----2074029131
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----2084029132
صنايع غذا و داروغيرفعال1027در بسته بندي كمتر از 500 گرم ----2094029141
صنايع غذا و داروغيرفعال527ساير ----2104029142
صنايع غذا و داروغيرفعال527خامه شير به صورت پودر ---2114029150

2124032010
ـ ـ ـ فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان 

شيرخوار
صنايع غذا و داروغيرفعال427
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2134039010
ـ ـ ـ فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان 

شيرخوار
صنايع غذا و داروغيرفعال427

صنايع غذا و داروغيرفعال2027ـ ساير2144059000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ـ ـ ساير2154071199
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير2164072190
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ساير2174072900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ساير2184079000
صنايع غذا و داروغيرفعال527ـ ـ خشك كرده2194081100
صنايع غذا و داروغيرفعال5527ـ ـ ساير2204081900
صنايع غذا و داروغيرفعال527ـ ـ خشك كرده2214089100
صنايع غذا و داروغيرفعال3227ـ ـ ساير2224089900
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527حشرات -2234101000
صنايع غذا و داروغيرفعال5527ژله رويال، زنبور عسل ---2244109010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027بره موم ---2254109020
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ساير ---2264109090

2275040000

روده، بادكنك و شكمبه حيوانات، كامل يا قطعه 
قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه 

 ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ زده، نمك زده 
يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي.

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

2285051000
ـ پر از انواعي كه براي انباشتن به كار مي رود؛ 

كرك
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ساير2295059000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ عاج؛ پودر و آخال عاج2305071000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ساير2315079000

2325080000

مرجان و مواد مشابه، كار نشده يا آماده شده به 
طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ 

صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا 
 ،(Cuttle-bone) خارپوستان و كف دريا

كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده 
نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها.

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227

2335100000

عنبر خاكستري، جند بيد استر، غاليه و مشك؛ 
ذرايح؛ زهره، حتي خشك كرده؛ غده و ساير مواد 
داراي منشأ حيواني كه براي ساخت محصوالت 
داروسازي به كار مي رود، تازه، سرد كرده، يخ زده 

يا به نحو موقت ديگري محفوظ شده باشد.

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427
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2345119100
ـ ـ محصوالت از ماهي ها يا از قشرداران، 

صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات؛ 
حيوانات مرده فصل 3

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير2355119990
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ پياز زعفران2366011010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427الكي بامبو ---2376021010

2387133400
 Vigna subterranea or) ـ ـ بامبارا

(Voandzeia subterranea 
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ـ بذر2397135010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ساير2408039000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ آناناس2418043000
صنايع غذا و داروغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير2429023090

2439030020
ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته بندي هاي 

غيرخرده  فروشي
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير2449030090

2459041110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

2469041210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ـ ساير2479041290

2489042110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1527ـ ـ ـ ساير2499042190

2509042210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

2519051010
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ـ ساير2529051090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ـ ساير2539052090

2549061110
ـ ـ ـ در بسته بندي  آماده براي خرده فروشي به 

وزن يك كيلوگرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

2559061910
ـ ـ ـ در بسته بندي  آماده براي خرده فروشي به 

وزن يك كيلوگرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير2569061990

2579062010
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن يك كيلوگرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير2589062090

Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 25.10.2022 - 44073043 - 100.05.01 - 5912



گروه كااليي ٤ 

شرح تعرفهشماره تعرفهرديف
حقوق ورودي 

1401

اولويت 
كااليي  
1401

اداره كل مرتبط با صنعتوضعيت

2599071010
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

2609072010
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير2619072090

2629081110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

2639081210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

2649082110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ  ـ ساير2659082190

2669082210
ـ ـ  ـ  در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير2679082290

2689083110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

2699083210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ ـ ساير2709083290

2719092110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

2729092210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

2739093110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

2749093210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

2759096110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

2769096210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ـ ساير2779096290

2789101110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

2799101210
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027
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2809103010
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027

2819109110
ـ ـ ـ در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به 

وزن پانصد گرم و كمتر
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ ـ آويشن و برگ بو2829109911
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ ـ ساير2839109919
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ـ   ـ آويشن و برگ بو2849109921
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال2027ـ ساير28510029000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ساير28610079000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ گندم سياه28710081000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ دانه قناري28810083000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ فونيو28910084000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال127ـ ـ ـ بذر29010086010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ـ ساير29110086090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال127ـ ـ ـ بذر29210089010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ـ ساير29310089090
صنايع غذا و داروغيرفعال427جوانه ذرت ---29411043010
صنايع غذا و داروغيرفعال5527ساير---29511043090
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ هسته ميوه نخل و مغز آن29612071000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ دانه روغن كرچك29712073000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ دانه خردل29812075000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ دانه خربزه29912077000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ از دانه سويا30012081000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ آرد بادام زميني30112089010

30212101000
ـ گل رازك، آسياب نشده، پودر نشده يا به شكل 

حبه در نيامده
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527

30312115000(Ephedra) وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ افدرا
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه30412119010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527اسپند ---30512119025
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527نعناع ---30612119030
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427گل و سرشاخه گلدار پنيرك ---30712119040
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527نعناع فلفلي ---30812119045
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدي30912119091
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ بادرنجبويه31012122910
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ بابونه31112122920
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ گزنه31212122930
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ مرزه31312122940
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير31412122990
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وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ـ چغندر قند31512129100
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ دانه هاي اقاقيا (خرنوپ)31612129200
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ نيشكر31712129300
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ ريشه هاي كاسني تلخ31812129400
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال3227ـ ـ ـ ساير31912129990
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ خيزران32014012000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال1027ـ ساير32114019000

32215030000

استئارين الرد، روغن الرد، اولئواسته آرين، 
اولئومارگارين و روغن پيه گاو و گوسفند 

(Tallow Oil)، امولسيونه نشده يا مخلوط 
نشده يا آماده نشده به نحوي ديگر.

وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال427

صنايع غذا و داروغيرفعال5527ـ ساير32315089000
صنايع غذا و داروغيرفعال5527با بسته بندي سه ليتر و كمتر ---32415093010
صنايع غذا و داروغيرفعال5527با بسته بندي سه ليتر و كمتر ---32515094010
صنايع غذا و داروغيرفعال3227ـ مارگارين، باستثناي مارگارين مايع32615171000
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير32715219090
صنايع غذا و داروغيرفعال2027ـ ـ  ـ غذاهاي رژيمي (چيكن ميت)32816021010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ  ـ در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم32918010010
وزارت جهاد كشاورزيغيرفعال527ـ ـ  ـ ساير33018020090

33119011000
ـ فرآورده هاي مناسب براي نوزادان يا كودكان، 

عرضه شده براي خرده -فروشي
صنايع غذا و داروغيرفعال427

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال427ـ ـ ـ هگزان33229011010

33320058000
ـ ذرت شيرين Zea mays) نوع 

Saccharata)
صنايع غذا و داروغيرفعال3227

صنايع غذا و داروغيرفعال2027ـ ـ ـ ساير33420082090

33520089920
ـ ـ ـ آلوئه-ورا در ظرفي كه حداقل3 كيلوگرم 

گنجايش داشته باشد.
صنايع غذا و داروغيرفعال3227

صنايع غذا و داروغيرفعال5527ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده هاي مربوط به آنها33621041000

33721042000
  ،(Composite) ـ فرآورده هاي غذايي  مركب

هموژنيزه
صنايع غذا و داروغيرفعال5527

صنايع غذا و داروغيرفعال1027مكمل هاي غذايي مايع ---33822029910
صنايع غذا و داروغيرفعال427ـ ـ ـ ساير خوراكي-هاي آماده دام و طيور33923099040
مركز دخانياتغيرفعال2627ـ سيگار حاوي توتون34024022000
مركز دخانياتغيرفعال2627ـ ساير34124029000
مركز دخانياتغيرفعال5527ساير، داراي نيكوتين --34224041200
مركز دخانياتغيرفعال527براي به كارگيري از طريق دهان --34324049100
مركز دخانياتغيرفعال5527ساير --34424049900
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صنايع غذا و داروغيرفعال2027ـ ـ ـ زهر زنبور عسل34530019010

غيرفعال2027داراي توليد داخلي مشابه ---34630069310
صنايع تجهيزات پزشكي و 

آزمايشگاهي

غيرفعال427ساير ---34730069390
صنايع تجهيزات پزشكي و 

آزمايشگاهي

غيرفعال1527ساير در بسته بندي هاي خرده فروشي ---34833030020
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ ساير34933030090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشي35033059010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ مواد پاك كننده دندان35133061000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

35233062000
ـ نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندا ن ها 

(Dental floss )
غيرفعال1527

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ ساير35333069090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق35433072000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ صابون طبي35534011140
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ صنعتي35634012020
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

35734013000

ـ محصوالت و فرآورده هاي آلي تانسيو اكتيو كه 
به منظور شست- و شوي پوست بدن در نظر 

گرفته شده اند، به شكل مايع يا كرم، بسته بندي 
شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون 

باشند

غيرفعال1527
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال3227ساير ----35834025029
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال527ـ ـ ـ ساير35934025090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

36034051000
ـ واكس-ها، كرم ها و فرآورده هاي همانند براي 

كفش يا چرم
صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال5527

36134052000
ـ واكس-ها ، كرم و فرآورده هاي همانند براي 

نگهداري مبلمان چوبي، پاركت  يا ساير اشياي 
چوبي

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال5527
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صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال1027ـ ـ ـ خمير سرگرمي كودكان36234070020

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال5527ـ اشياء براي آتشبازي36336041000

36436050000
كبريت ها، غير از اشياي فن  آتشبازي شماره 04 

.36
غيرفعال5527

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

صنايع غذا و داروغيرفعال427ـ ـ ـ ـ ضدعفوني كننده با پايه الكلي36538089413

36640131000

 از انواعي كه براي اتومبيل  سواري (همچنين -
 اتومبيل هاي استيشن واگن و اتومبيل هاي

 مسابقه)، اتوبوس هاو اتومبيل هاي باري به كار
مي رود

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال2027

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال2027ـ از انواعي كه براي دوچرخه به كار  مي رود.36740132000

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال2027ـ ـ ـ تيوپ موتور سيكلت36840139020

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال2027ـ ـ ـ ساير36940139090

غيرفعال2027ـ ـ مدادپاك كن37040169200
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال1527ـ ـ ـ كمك فنر بادي خودرو فاقد پيستون37140169520

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ساير ---37242032190

37342050010
ـ ـ ـ تفيلين (مهره مخصوص عبادت هموطنان 

كليمي) و مزوزا
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال427

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527ـ ـ ـ ـ ساير37442050092

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527پوست هاي نرم بدلي و اشياي ساخته شده از آنها.37543040000

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ پروفيل روكش شده37644111291
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

37744141010
 ،صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك ---

منبت، نازك كاري، نقاشي روي چوب، خاتم
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527خاتم ---37844141020
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527ساير - - -37944141090
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38044149010
 ،صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك ---

منبت، نازك كاري، نقاشي روي چوب، خاتم
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527خاتم ---38144149020
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527ساير - - -38244149090

38344160000
بشكه، تغار، خم، تشت و ساير مصنوعات 
بشكه سازي و اجزاي قطعات آنها از چوب، 
همچنين تخته خميده براي ساختن چليك.

غيرفعال2027
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227قواره   بري (بانقش گردان و منحني) ----38444181112
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227گره چيني ----38544181113
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ساير ----38644181119
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ساير ---38744181120
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227قواره   بري (بانقش گردان و منحني) ----38844181912
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227گره چيني ----38944181913
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ساير ----39044181919
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ساير ---39144181920
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527ارسي سازي (با نقش هندسي) ----39244182111
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527قواره   بري (بانقش گردان و منحني) ----39344182112
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227گره چيني ----39444182113
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527ارسي سازي (با نقش هندسي) ----39544182911
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527قواره   بري (بانقش گردان و منحني) ----39644182912
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227گره چيني ----39744182913

غيرفعال1527ـ ـ ساير39844187900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

39944188100
 چوب هاي (تخته هاي) - مطبق شده چسبي --

(Glue- laminated timber)(گلوالم 
(Glulam))

غيرفعال2027
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

40044188200
-X چوب هاي(تخته هاي) عرضي - مطبق شده --
Lam) (Cross- laminated timber)يا 

(CLT
غيرفعال2027

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال2027ـ ـ ساير40144188900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

40244189200
 صفحه هاي (پانل هاي) چوبي النه زنبوري --

(Cellular)
غيرفعال2027

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار

غيرفعال2027ـ ـ ساير40344189900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

40444191200
 چوب هاي مخصوص غذاخوري - -

(chopsticks)
غيرفعال5527

صنايع سلولزي ، چاپ و 
نوشت افزار
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صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1027تابوت -40544212000

غيرفعال1027ساير ---40644219190
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1027ساير ---40744219990
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ از بامبو40846012100
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ از خيزران40946012200
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ساير41046012900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ از بامبو41146019200
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ از خيزران41246019300
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ از ساير مواد نباتي41346019400
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ساير41446019900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ از بامبو41546021100
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ـ شامل كپوبافي41646021210
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ـ سبدبافي و حصيربافي41746021220
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ـ ساير41846021290
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ـ شامل كپوبافي41946021910
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ـ ساير42046021990
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ساير42146029000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

42248173000
ـ جعبه، كيسه، كيف و مجموعه هاي نگارشي از 

كاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه اي از اشياي 
نامه نگاري كاغذي

غيرفعال5527
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ـ ـ ساير42348189090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
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غيرفعال5527ـ آلبوم براي نمونه يا براي كلكسيون42448205000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ساير42548209000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ پاپيه ماشه (اشياي دست ساز از خمير كاغذ)42648239020
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ تذهيب، تشعير نگارگري ايران42748239030
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

42850030000

ضايعات ابريشم (شامل پيله هاي نامناسب براي 
قرقره پيچ (reeling)، ضايعات نخ و انباشت 
 Garnetted) ناخالصي هاي قبل از حالجي

.(stock

مركز ملي فرشغيرفعال3227

42950060000
نخ ابريشم و نخ تابيده از آخال ابريشم، آماده 
شده براي خرده-فروشي؛ تار حاصل از احشاي 

.(Silk-Worm Gut) كرم ابريشم
مركز ملي فرشغيرفعال2027

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ـ ـ ـ ترمه43050071010

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ـ ـ ـ شعر دستباف43150071020

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ـ ـ ـ زري دستباف43250071030

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ـ ـ ـ كالقه اي (باتيك)43350072010

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال2027ـ ـ ـ پنبه هيدروفيل43456012110

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير43557050090

43658050000

ديوار كوب هاي دستباف از نوع گوبلن، فالندر، 
ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و 
همانند و ديوار كوب هاي سوزن دوزي (مثالً، 

سوزن زني ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و 
مهيا.

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال2027

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال2027ـ لينولئوم43759041000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال527ـ ساير43859049000

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال1027پوشش هاي ديواري از مواد نسجي.43959050000
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صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال427ـ ـ ـ پارچه مخصوص توليد سنباده پارچه اي44059070010

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227كاپشن اسكي ،كاپشن كوهنوردي---44161013010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227كاپشن اسكي ،كاپشن كوهنوردي---44261023010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ژاكت اسكي ،ژاكت كوهنوردي ---44361033310
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227شلوار اسكي---44461034310
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ژاكت اسكي ،ژاكت كوهنوردي ---44561043310
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227شلوار اسكي---44661046310
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227كاپشن اسكي ،كاپشن كوهنوردي---44762014020

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير44862014090

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227كاپشن اسكي ،كاپشن كوهنوردي---44962024010
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227مخصوص كوهنوردي ،اسكي---45062031210
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227مخصوص كوهنوردي ،اسكي---45162033310
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227مخصوص اسكي---45262034310
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227مخصوص كوهنوردي ،اسكي---45362041330
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227مخصوص كوهنوردي ،اسكي---45462043310
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227مخصوص اسكي ---45562046310

45662101000
ـ از پارچه هاي مشمول شماره هاي 02 56 يا 03 

56
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527ـ كمربند نجات و جليقه نجات45763072000

45864021210
ـ ـ ـ كفش براي اسكي روي برف و كفش براي 

(Snowboard) تخته برف سواري
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527ـ ـ ـ كفش هاي اسكي45964021220
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527ـ ـ ـ كفش هاي دوميداني زيرپيچ دار و ميخ دار46064021910

46164031210
ـ ـ ـ كفش براي اسكي روي برف و كفش براي 

(Snowboard) تخته  برف سواري
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527ـ ـ ـ كفش هاي اسكي46264031220

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527ـ ـ ـ كفش هاي دو و ميداني زيرپيچ دار و ميخ دار46364031910

46464031940
 كفش كوهنوردي ،حتي مناسب براي يخ---
نوردي ،كفش مخصوص دويدن در كوهستان

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527

46564031950
 كفش مخصوص فوتبال ،فوتسال ،واليبال ---
كشتي ،تنيس ،اسكواش،هندبال و بسكتبال،

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527ـ ـ ـ ساير46664039190
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صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527ـ ـ ـ كفش هاي دو و ميداني زيرپيچ دار و ميخ دار46764041110

46864041130
 كفش مخصوص كوهنوردي ،كفش مخصوص---

دويدن در كوهستان
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527

46964041140
 كفش مخصوص فوتبال ،فوتسال ،واليبال---
كشتي ،تنيس ،اسكواش،هندبال و بسكتبال،

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال1527

47065010000

كاله نيمه ساخته، بدنة كاله و باشلق  از نمد، 
قالب گيري نشده و لبه دار نشده، پالتو 

(Plateaux) و مانشون (از جمله مانشون هاي 
چاكدار)، از نمد.

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527

47165020000
كاله نيمه ساخته، گيس باف يا تهيه شده از جفت 

و جوركردن نوار از هر ماده، قالب گيري نشده، 
لبه دار نشده، آستر نشده، تزئين نشده.

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال5527

صنايع معدنيغيرفعال427ـ ساير47271159000
صنايع ريلي و درياييغيرفعال527ـ ـ ـ دستگاه سوزن كامل47373023010

غيرفعال1527ـ ـ ـ اجزاء و قطعات47473239110
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال1527ـ ـ ـ اجزاء و قطعات47573239210
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال1527ـ ـ دسته از فلزات معمولي47682119500
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

47782151000
ـ مجموعه از اشياي جورشده داراي حداقل يك 
شيء كه با پالتين يا طال يا با نقره آبكاري شده 

باشد.
غيرفعال3227

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال3227ـ ـ با نقره، طال يا پالتين آبكاري شده باشد47882159100
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال3227ـ ـ ساير47982159900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
صنايع معدنيغيرفعال2027ـ  طشتك48083091000

غيرفعال2027ـ ديگ هاي آب گرم48184031000
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
صنايع خودروغيرفعال527ـ ـ ـ دوزمانه48284073110
صنايع خودروغيرفعال527ـ ـ ـ دوزمانه48384073210
صنايع خودروغيرفعال527ـ ـ ـ دوزمانه48484073310

48584145100
 ،بادزن هاي روميزي، زميني، ديواري، سقفي --

 هواكش هاي پشت بام يا پنجره، توام شده با موتور
برقي به قدرت حداكثر 125 وات

غيرفعال5527
صنايع لوازم خانگي و 

اداري
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غيرفعال1527ـ ـ توام نشده با يك دستگاه مولد سرما48684158300
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال5527ـ ـ ـ ساير48784181090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال5527ـ ـ ـ ساير48884183090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال5527ـ ـ ـ ساير48984184090
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال2027ـ ـ ـ انواع چيلرهاي جذبي49084186910
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال2027ـ ـ ـ چيلر تراكمي و ميني چيلر تراكمي49184186970
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال2027ـ ـ ـ ساير49284186990
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

49384191110
ـ ـ ـ پكيچ دومنظوره (آبگرم بهداشتي و 

گرمايشي)
غيرفعال2027

صنايع لوازم خانگي و 
اداري

غيرفعال1027آب گرم كن هاي خورشيدي - -49484191200
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال1027ـ ـ  ساير49584191900
صنايع لوازم خانگي و 

اداري

غيرفعال5527ـ ـ ـ ـ مستعمل49684271022
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال5527ـ ـ ـ ـ مستعمل49784272022
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ نو49884291111
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر49984291112
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ ساير50084291119
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ نو50184292011
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني
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غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر50284292012
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ ساير50384292019
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ نو50484292021
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر50584292022
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ ساير50684292029
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ نو50784294011
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر50884294012
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ ساير50984294019
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ نو51084294021
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال كمتر51184294022
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ ساير51284294029
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ نو51384295111
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني
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غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر51484295112
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ ساير51584295119
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ نو51684295911
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر51784295912
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1527ـ ـ ـ ـ ساير51884295919
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

51984312010
 اجزاي قطعات رديف تعرفه 8427 شامل ---

 ،دكل كامل، اكسل فرمان، شاسي، كابين راننده
وزنه تعادلي و رادياتور

غيرفعال1027
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ ـ سطل، بيل52084314110
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال1027ـ ـ تيغه هاي بولدوزر يا انگلدوز52184314200
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال527ناخن، كلنگ(آداپتور)، گوشه بيل ---52284314910
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

غيرفعال527ـ ـ ساير52384762900
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال1027ـ ـ ـ ماشين خودكار فروش روزنامه52484768910
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال527ـ ـ ـ ساير52584768990
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال1027ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر52684791012
صنايع ماشين آالت ، 
تجهيزات كشاورزي ، 
ساختماني و معدني

52784818020
 از جنس برنج (Ball valve) شير توپي ---

لغايت 5/2 اينچ
غيرفعال5527

صنايع ماشين آالت و 
تجهيزات توليد
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غيرفعال1027شير توپي پالستيكي ---52884818083
صنايع ماشين آالت و 

تجهيزات توليد

52985072010(Sealed) غيرفعال3227ـ ـ ـ از نوع سربسته
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال2027ـ ـ ـ ساير53085392290
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

53185434000
 سيگار هاي الكترونيكي و وسايل برقي تبخير -

(Vaporising) شخصي همانند
مركز دخانياتغيرفعال427

53285480000
اجزاء و قطعات برقي ماشين آالت يا دستگاه ها، 

كه در جاي ديگراين فصل گفته نشده يا مشمول 
رديف ديگر در اين فصل نشده باشد.

غيرفعال427
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

صنايع خودروغيرفعال2027آمبوالنس----53387032331
صنايع خودروغيرفعال3227وزن ناخالص وسيله نقليه حداكثر 3.5 تن ---53487044110
صنايع خودروغيرفعال1027ساير ---53587044190

53687044200
 بيش از (G.V.W) وزن ناخالص وسيله نقليه - -

تن ولي حداكثر 20تن 5
صنايع خودروغيرفعال1027

53787044300
 بيش از (G.V.W) وزن ناخالص وسيله نقليه - -

تن 20
صنايع خودروغيرفعال1027

صنايع خودروغيرفعال3227وزن ناخالص وسيله نقليه حداكثر 3.5 تن ---53887045110
صنايع خودروغيرفعال1027ساير ---53987045190

54087045200
 بيش از (G.V.W) وزن ناخالص وسيله نقليه - -

تن 5
صنايع خودروغيرفعال1027

صنايع خودروغيرفعال1027ساير فقط با موتور برقي به عنوان نيروي محركه -54187046000

54288010000

بالون و كشتي هوايي (Dirigibles)؛ گاليدر، 
گاليدر بال مثلثي (Hang) و ساير وسايل نقليه 

-Non) بدون موتور (Aircraft) هوايي
.(Powerd

صنايع هواييغيرفعال527

صنايع هواييغيرفعال527پرنده هاي بدون سرنشين غيرنظامي ---54388021110
صنايع هواييغيرفعال527ساير ---54488021190
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427ـ تانكرها54589012000

54689013000
ـ وسايل نقليه آبي سردخانه دار، غير از آنهايي كه 

مشمول شماره فرعي 20 8901 مي شوند
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427

54789019000
ـ ساير وسايل نقليه آبي براي حمل و نقل كاال و 

ساير وسايل نقليه آبي براي حمل و نقل توام 
اشخاص و كاال

صنايع ريلي و درياييغيرفعال427
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54889020000
وسايل نقليه آبي صيادي؛ كشتي هاي كارخانه اي 

و ساير وسايل نقليه آبي براي عمل آوردن يا 
كنسرو كردن محصوالت صيادي.

صنايع ريلي و درياييغيرفعال427

صنايع ريلي و درياييغيرفعال3227داراي طول حداكثر 5/7 متر --54989032100

55089032200
 داراي طول بيشتر از 5/7 متر اما حداكثر 24 --

متر
صنايع ريلي و درياييغيرفعال3227

صنايع ريلي و درياييغيرفعال3227داراي طول بيشتر از 24 متر --55189032300
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427جت اسكي ---55289033120
صنايع ريلي و درياييغيرفعال3227ساير ---55389033190
صنايع ريلي و درياييغيرفعال3227داراي طول حداكثر 5/7 متر --55489039300
صنايع ريلي و درياييغيرفعال3227ساير --55589039900
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427شناورهاي يدك كش و جلوران.55689040000
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427ـ كشتي هاي اليروب55789051000
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427ـ سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا استخراج55889052000
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427ـ ساير55989059000
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427ـ كلك قابل بادكردن56089071000

56189080000
وسايل نقليه آبي و ساير ادوات شناور براي اوراق 

كردن.
صنايع ريلي و درياييغيرفعال427

غيرفعال527ـ ـ ـ دستگاه هيدروتراپي (جكوزي)56290191020
صنايع تجهيزات پزشكي و 

آزمايشگاهي

غيرفعال1027ـ ـ ـ دستگاه-هاي ماساژ، صندلي ماساژ56390191050
صنايع تجهيزات پزشكي و 

آزمايشگاهي

غيرفعال5527ـ كه با برق كار مي كنند56491031000
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

غيرفعال5527ـ ساير56591039000
صنايع تجهيزات برقي و 

الكترونيكي

56691040000
ساعت هاي ويژه نصب در پانل دستگاه ها و 
ساعت هاي از نوع مشابه براي وسايل نقليه 

زميني، هوايي، فضايي يا آبي.
غيرفعال427

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

56791112000
ـ قاب از فلزات معمولي، حتي آبكاري شده با طال 

يا نقره
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427

غيرفعال3227ـ ـ از چوب56894014100
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال3227ـ ـ ساير56994014900
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال3227ـ ـ ـ ساير57094018090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار
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غيرفعال3227ـ قسمت فنري تختخواب57194041000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

57294042100
ـ ـ از كائوچوي اسفنجي يا ازمواد پالستيكي 

اسفنجي، با يا بدون پوشش
صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ـ ـ از ساير مواد57394042900

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ـ كيسه خواب57494043000

57594044000(Comforters) صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ـ  لحاف، روتختي، لحاف پر

صنايع منسوجات و پوشاكغيرفعال3227ساير ---57694049090

57794051100
 طراحي شده براي استفاده انحصاري با منبع --

(LED) روشنايي ديود ساطع- نور
غيرفعال3227

صنايع تجهيزات برقي و 
الكترونيكي

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527ـ اشياء براي جشن هاي كريسمس57895051000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527ـ ساير57995059000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ـ ـ ـ ساير58095063290
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال3227ـ ـ ساير58195063900

غيرفعال1027ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز58296033010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز58396034010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال527ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز58496035010

صنايع شيميايي و پليمريغيرفعال1027ـ ـ ـ ساخته شده از موي خوك و گراز58596039010

غيرفعال2027ـ ـ ـ خودكار58696081010
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال1527ـ ـ ـ ساير58796082090
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال527ـ ـ ـ ساير58896089990
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

غيرفعال5527ـ ساير58996099000
صنايع سلولزي ، چاپ و 

نوشت افزار

59096180000
مانكن خياطي و ساير آدمك هاي چوبي؛ 

آدمك هاي متحرك و ساير نمايش هاي متحرك 
براي تزئين ويترين مغازه ها.

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال5527
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59197012100
 تابلوهاي نقاشي، نقاشي هاي سياه قلم و --

نقاشي با مدادرنگي
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427

59297019100
 تابلوهاي نقاشي، نقاشي هاي سياه قلم و --

نقاشي با مداد رنگي
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427

59397051000
 كلكسيون و اشياء كلكسيوني وابسته به باستان -

شناسي، مردم شناسي يا تاريخي
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427نمونه هاي انساني و اجزاء و قطعات آن --59497052100

59597052200
 گونه هاي در معرض خطر يا نابودي و اجزاء و --

قطعات آن
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427

صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427ساير --59697052900
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427با قدمتي بيش از 100 سال --59797053100
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427ساير --59897053900
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427با قدمتي بيش از 250 سال -59997061000
صنايع ورزشي و خالقغيرفعال427ساير -60097069000
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