رد
ی
ف
1

تقسیمات

صنف

قسمت اول
حیوانات زنده و
تولیدات حیواني

حیوانات زنده

کیلوگرم %10

گوشت و احشا و اجزاء قابل خوردن

کیلوگرم %10

انواع ماهي  ،آبزیان بی مهره دیگر و سخت پوستان

کیلوگرم %10

لبنیات و تولیدات لبنی و  /تخم پرندگان /عسل طبیعی  /تولیدات حیوانی دیگركه جاي
دیگری ذکر نشده است

کیلوگرم %10

میزان

2
3
4
5
قسمت دوم
6

تولیدات گیاهی

شرح
واحد

تعرفه

تولیدات دیگری از اصل حیوانی که جای دیگری ذکر نشده است

کیلوگرم %10

درخت ها  /گیاهان زنده  /پیاز و پیازچه  /ریشه های قابل خوردن  /گل  /و شاخه
های برای تزئین
سبزه و گیاهان و ریشه های خوراکی

کیلوگرم %10
کیلوگرم %10

7
8
9

انواع میوه ها  /پوست مرکبات و پوست خربزه

کیلوگرم %10

 /قهوه و چای و ادویه جات و کاری و فلفل ...

کیلوگرم %10

حبوبات

کیلوگرم %10

تولیدات آردی جو  /نشاسته حبوبات و ریشه و درنات و گندم  /اینولین گندم (گلوتین)

کیلوگرم %10

10
11
12

حبوبات و بذر و میوه های تزئینی  /حبوبات و بذرهای متنوع  /گیاهان صنعتی یا
طبی  /علف و کاه

13

صمغ الک  /و رزین  /و عصاره های گیاهی

کیلوگرم %10

14

مواد (ظفر) ( گیاهی که استفاده طبی دارد)  /تولیدات دیگری که در اصل از گیاه
هستند و جای دیگری ذکر نشده است

کیلوگرم %10

15

قسمت سوم
چربی ها و
انواع روغن
حیوانی  -گیاهی
 تولیدان آنها باتفکیک -
روغنهای آماده
از اصل گیاهی
یا حیوانی

چربی ها و انواع روغن حیوانی  -گیاهی  -تولیدان آنها با تفکیک  -روغنهای آماده از
اصل گیاهی یا حیوانی

کیلوگرم %10

کیلوگرم %10

16

17

18

قسمت چهارم
تولیدات صنعت
کفش  ،نوشیدني
ها  ،مایعات
الكلي  ،سركه
تنباكو و
جایگزین تنباکو
مصنوعی

19

تولیدات گوشتی  ،انواع ماهي  ،آبزیان مهره دار و بی مهره دیگر /شکر و
مصنوعات آن  /کاکاو و تولیدات آن  /تولیداتی که اصل ان از آرد یا نشاسته یا شیر
درست شده باشد  ،كلوچه

کیلوگرم %10

شکر و مصنوعات

کیلوگرم %10

 /کاکاو و تولیدات آن

کیلوگرم %10

 /تولیداتی که اصل ان از آرد یا نشاسته یا شیر درست شده باشد  ،كلوچه

کیلوگرم %10

تولیدات سبزیجات  ،انواع میوه ها  ،تولیىدات دیگری از گیاهان

کیلوگرم %10

20
21

22

تولیداتی غذایی متنوع

کیلوگرم %10

مشروبات  /مایعات الکلی و سرکه

کیلوگرم %30

ضایعات صنایع غذایی  /غذای آماده حیوانات

کیلوگرم %10

23
تنباکو و جایگزین تنباکو مصنوعی

کیلوگرم %30

نمك  ،انواع خاك ،گچ سیمان

کیلوگرم %15

26

فلز خام  -خاکستر

کیلوگرم %15

27

سوخت معدنی – روغن معدنی – تولیدات تصفیه شده –مواد مرتبط و شمع

کیلوگرم %15
 /تن
کیلوگرم %10

24
25

28

قسمت پنجم
تولیدات معدنی

قسمت ششم
تولیدات صنعتی
و شیمیایی و
مربوطه

مواد شیمیایی غیر ارگانیک – مواد ارگانیک – و غیر آن – معادن قیمتی – معادن
خاکی کمیاب – عناصر دارای رادیواکتیو یا گونه های از ( ایزوتوب)
تولیدات شیمیایی و ارگانیک

کیلوگرم %10

تولیدات داروسازی
کودها

کیلوگرم %10
کیلوگرم %10

32

خالصه مواد دباغی و رنگ – انواع رنگ ها ( بیگمنت ) مواد رنگی دیگر و رنگ
روغنی – خمیر  -جوهر

کیلوگرم %10

33

روغن های عطری  /و خالصه های مواد رزین  /مواد عطری و آرایشی و بهداشتی

کیلوگرم %10

34

صابون  /مواد ارگانیک  /مواد شوینده ارگانیک  /شمع مصنوعی  /مواد براق کننده /
اصناف مشابه خمیرهای نمونه /خمیر دندانپزشکی

کیلوگرم %10

29
30
31

35
36
37

مواد زاللی و تولیداتی که اساس آن نشاسته باشد /چسب چوب  /انزیم

کیلوگرم %10

باروت  /مواد منفجره /کبریت  /مواد مخلوط معدنی برای اشتعال  /مواد قابل اشتعال

کیلوگرم %10

38

مواد تصویری و عکاسی و فوتوگرافی و سینما

کیلوگرم %10

تولیدات شیمیایی متنوع

کیلوگرم %10

39

40
41
42
43

44

45

46

47

48

49

50

51
52
53
54

قسمت هفتم
الستیک و
مصنوعات آن
و مصنوعات
آن الستیک و
مصنوعات آن
قسمت هشتم
چرم دباغی شده
و چرم پشمی و
مصنوعات آن
لوازم سفر –
کیف دستی –
ظرفهای مشابه
– مصنوعاتی
از روده
حیوانات
قسمت نهم
چوب و
مصنوعات آن
– زغال چوبی
– فیبر و
مصنوعات آن
– مصنوعاتی
از کاه – یا
مواد بافتنی
دیگر – اصناف
حصیر و
زنجیره ای
قسمت دهم
خمیرهای از
چوب و مواد
لیفی سلیلوزی
دیگر
ورق – ورق
مقوی – (
ضایعات آنها )
برای بازیافت
و مصونوعات
ورق
قسمت یازدهم
مواد نسیجی و
مصنوعات آن

پالستیک و مصنوعات آن

کیلوگرم %10

الستیک و مصنوعات آن

کیلوگرم %10

پوست خام بجز پوست خز دار و پوست دباغی شده

کیلوگرم %15

مصنوعات چرمی  /لوازم سفر  /و تولیداتی از روده حیوانات به جز کرم ابریشم

کیلوگرم %15

پوست خز دارطبیعی – خز مصنوعی -مصنوعات آن

کیلوگرم %15

چوب و مصنوعات آن – زغال چوبی

متر %15
مکعب

فیبر چوبی

کیلوگرم %15

مصنوعاتی از کاه و صنف مواد بافتنی و حصیری دیگر

کیلوگرم %15

خمیرهای چوبی و لیفی سلیلوزی دیگر – ورق – ورق مقوی – ضایعات أنها برای
بازیافت

کیلوگرم %15

ورق – ورق مقوی (کارتون) مصنوعاتی از سلیلوز و ورق مقوی

کیلوگرم %15

انواع کتاب – روزنامه و عکس – تولیدات دیگری برای چاپ و نشر – دست نوشته
های خطی و طراحی ها

کیلوگرم %15

ابریشم طبیعی

کیلوگرم %15
کیلوگرم %15

پشم و خز حیوانات نرم و خشن – نخ نساجی از
موی شتر
پمبه

کیلوگرم %15

الیاف نسیجی گیاهی دیگر  -نخ از ورق و پارچه نساجی

کیلوگرم %15

موهای ترکیبی یا مصنوعی

کیلوگرم %15

55
56
57

الیاف ترکیبی و مصنوعی

کیلوگرم %15

مواد داخلی و غیر نساجی –نخهای مخصوص – نخ کمربند و تناب و اصناف
مصنوع از آن
فرش و کف پوش از مواد نسیجی دیگر

کیلوگرم %15

پارچه نساجی مخصوص  -پارچه خز دار از مواد نسیجی – دیباج دانتیل و گلدوز
شده
مواد نسیجی روکش دار – اصناف نسیجی برای استفاده های مخصوص و صنعتی

58
59
60
61

مترمرب %15
ع
متر %15
کیلوگرم %15

پارچه های بافتنی یا قالب دوزی

متر %15

پوشاک و لوزام جانبی آن از مواد بافتنی
پوشاک و لوازم آن از مواد غیر بافتنی

بسته %15
بسته %15

62

63

64
65
66

67

68

69

70
71

اصناف آماده دیگری از مواد نسیجی – مجموعه پوشاک ها – پوشاک استعمال شده –
و اصناف استعمال شده نسیجی دیگر
قسمت دوازدهم
کفش – سپوش-
چتر بارانی و
افتابی –
عصای راه
رفتن و عصای
صندلی دار
شالق و شالق
اسب سواری –
اجزای این
اصناف
پر – گل
مصنوعی –
مصنوعاتی از
موی بشری
قسمت سیزدهم
مصنوعتی از
گچ و سمگ و
سیمان – پشم
شیشه
( اسیتوس
امیانت ) .
مصنوعاتی از
فخار و شیشه
قسمت چهاردهم
مروارید گبیعی
یا مصنوعی
کاشته شده
سنگهای قیمتی-
فلزات گرانبها

کفش – و مجموعه آنها  -اجزا این اصناف

عدد%15 /
کیلوگرم
جفت

%15

سرپوش و اجزا آن

عدد %15 /
بسته

چتر بارانی و افتابی – عصا – عصای صندلی دار و شالق اسب سواری و اجزا آن

عدد %15

پر و کرک آماده و اصناف مصنوع از آن – گل مصنوعی -اصناف موی بشری

مصنوعات سنگ گچ سیمان پشم شیشه ( ابتوس امیانت ) مکیا و مواد مشابه

کیلوگرم %15

تن %15

تولیداتی از سرامیک

تن %15

شیشه و مصنوعات آن

عدد %15
مترمرب
ع
کیلوگرم

مروارید طبیعی یا مصنوعی ( کاشته شده ) سنگهای قیمتی -فلزات گرانبها – فلزات
روکش دار قیمتی ،مصنوعات این مواد و مصنوع از آن

گرم/
کیلوگرم

0.5
%

تن
72

آهن فوالدی – آهن – فوالد الیاژی
قسمت پانزدهم

73

74

%10

مصنوعات آهن – یا فوالد
معادن ( فلزات)
عادی و
مصنوعی

مس و مصنوعات آن

عدد /
تن /
کیلوگرم
عدد/
تن /
کیلوگرم
تن /
کیلوگرم
عدد /
تن /
کیلوگرم
-

%10
%10

%10
%10

75

نیكل و مصنوعات آن

76

المنیوم و مصنوعات آن

77

( فصل احتیاطي براي استفاده در آینده )

78

سرب و مصنوعات آن

تن

79

توتیا و مصنوعات آن

80

روي و مصنوعات آن

تن /
کیلوگرم
تن

%10

فلزات عادي و مخلوط هاي سرامیكي و مصنوعات آن

عدد

%10

82

لوازم برنده و غذاخوري  ،قاشق  ،چنگال از فلزات عادی و اجزا آن

عدد

%10

83

اصناف متنوعي از فلزات عادي

عدد

%10

عدد

%30

81

%10
%10

-

84
راكتورهاي هسته أي و بویلرها ،لوازم و تجهیزات  ،اجزائي از معادن

85

86

قسمت شانزدهم
تجهیزات و
لوازم برقی
،اجزاء أن ،
تجهیزات ضبط
صوت
تجهیزات
صوتي
تصویري (
تلویزیزن )
اجزا و لوازم
آن
قسمت هفدهم
تجهیزات حمل

عدد

%30

تجهیزات و لوازم برقی ،اجزاء آن ،تجهیزات ضبط صوت
تجهیزات صوتي تصویري ( تلویزیزن ) اجزا و لوازم آن

لوكوموتیو ،وسایل نقلیه ،تجهیزات راه آهن یا مشابه آن و اجزاء آن /تجهیزات چراغ
راهنمایی یا تجهیزات الکتریکی میکانیکی

عدد

%15

و نقل
87
88
89
90

91

92

93

94

قسمت هجدهم
لوازم و
تجهیزات
تصویری و
فوتوگرافی ،
تجهیزات
سینمایي یا
انىاره طیري یا
ضبط وپزشکی
 لوازمجراحی و
پزشکی  ،لوازم
موسیقي –
اجزاء و لوازم
موارد ذكرشده
قسمت نوزدهم
اسلحه و عتاد ،
اجزاء و لوازم
آن
قسمت بیستم
كاالهاي متنوع

95
96
97

قسمت یازدهم

خودرو و اربابه ها  ،ىودرخه ها و وسایل نقلیه دیگر و اجزا و لوازم آن
وسایل نقلیه هوایی و سفینه فضایی و اجزا آن
کشتی و انواع قایق و تجهیزات شناور
لوازم و تجهیزات تصویری و فوتوگرافی  ،تجهیزات سینمایي یا انىاره طیري یا
ضبط وپزشکی  -لوازم جراحی و پزشکی  ،لوازم موسیقي – اجزاء و لوازم موارد
ذكرشده
اصناف و انواع ساعت و لوازم آن
لوازم موسیقي و اجزاء و لوازم آن

عدد
عدد
عدد
عدد

%15
%15
%15
%30

عدد

%15

عدد

%15

عدد

%30

اسلحه و عتاد  ،اجزاء و لوازم آن
اثاث  ،اثاث طبي و جراحي  ،لوازم خانواده ( بالش  ،تشك  ،مواد داخلي آنها ) ،
تجهیزات روشنایي كه جایي دیگر ذکر نشده است  ،تابلوهاي تبلیغاتي و راهنمایي و
مشابه به آن  ،ساختمانهاي پیش ساخته شده
اسباب بازی بچه  ،ورزش و سرگرمی و اجزاء و لوازم آن

عدد

%15

عدد

%15

مصنوعات متنوع

عدد

%15

مجسمه هاي هنري و تاریخي

عدد

%30

