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10302112000

– – – Of the species Oncorhynchus mykiss, 

with head and gills, without guts, weighing 

more than 1.2 kg each piece, or without 

head, gills and guts, weighing more than 1 

kg each piece.

از بین گونه هاي قزل آالي رنگین کمان ، با سر و آبشش ، بدون روده ، وزن بیش از 1.2 کیلوگرم در هر قطعه ، یا بدون 

سر ، آبشش و روده ، با وزن بیش از 1 کیلوگرم در هر قطعه.
3.3%

20302990001

– – – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache and Oncorhynchus 

chrysogaster), Pacific salmon 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou and 

Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon 

(Salmo salar) and Danube salmon (Hucho 

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

 (aguabonita, Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster    

سالمون اقیانوس اطلس و سالمون دانوب

2.3%

30306171000– – – Smoked, in shell or not, whether or not 

cooked before or during the smoking process
%0.0 سایر انواع میگو دودي ، با پوسته یا بدون پوسته، پخته شده در طول فرایند دودي شدن یا غیر از آن

40306179200– – – – Shrimps of the genus PenaeusPenaeus  0.0انواع میگو جنس%

50306179300– – – – Shrimps of the family Рandalidae, 

other than of the genus Pandalus
Pandalus  به غیر از جنس ،Рandalidae 0.0میگوهاي خانواده%

60306179400– – – – Shrimps of the genus Crangon, other 

than of the species Crangon crangon
Crangon crangon به غیر از گونه ،Crangon 0.0میگوهاي جنس%

70306179900– – – – Other(انواع میگو )0.0سایر%

80406409000– – Other(پنیرها)0.0سایر%

90602905000– – – – Other outdoor plants:2.5سایر گیاهان فضاي باز%

100602909100– – – – – Flowering plants with buds or 

flowers, excluding cacti
%2.5گیاهان گلدار با جوانه یا گل ، به استثناي کاکتوس

110602909900– – – – – other(گیاهان آپارتمانی) 2.5سایر%

120603110000– – Roses2,5انواع گل رز%, but not less 

0,15 euro per 1 kg

130603140000– – Chrysanthemums2,5گل داوودي%, but not less 

0,15 euro per 1 kg

140603150000– – Lilies (Lilium spp.)2,5سوسن%, but not less 

0,15 euro per 1 kg

150603191000– – – Gladioli2,5گالیول%, but not less 

0,15 euro per 1 kg

160701905000– – – Potatoes, fresh or chilled: Other: Other: 

New, from 1 January to 30 June
%7.5سایر(سیب زمینی تازه یا سردکرده ): از 1 ژانویه تا 30ژوئن

170701909000– – – Other(سیب زمینی ها) 7.5سایر%

فهرست امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادي اوراسیا به ایران (2019) 

170701909000– – – Other(سیب زمینی ها) 7.5سایر%

180702000001– From 1 January to 31 March6,0گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 1 ژانویه تا 31 مارس%, but not less 

0,032 euro for 1 kg

190702000002– From 1 April to 30 April11,3گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 1  تا 30آپریل%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

200702000003– From 1 May to 14 May11,3گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 1  تا 14مه%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

210702000004– From 15 May to 31 May11,3گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 15  تا 31 مه%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

220702000005– From 1 June to 30 September11,3گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 1 ژوئن تا 30 سپتامبر%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

230702000006– From 1 October to 31 October317,5گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 1  تا اکتبر%, but not less 

0,04 euro per 1 kg

240702000007– From 1 November to 20 December6,0گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 1 نوامبر  تا 20 دسامبر%, but not less 

0,032 euro for 1 kg

250702000009– From 21 December to 31 December6,0گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده از 21   تا 31 دسامبر%, but not less 

0,032 euro for 1 kg
260703101900– – – Other(پیاز و موسیر)0.0سایر%

270704100000– Cauliflowers and broccoli0.0گل کلم و گل کلم بروکولی%

280704901001– – – White cabbages9.8کلم سفید%

290704901009– – – Other(انواع کلم سفید و قرمز) 9.8سایر%

300704909000– – Other(انواع کلم، گل کلم، تازه یا سرد کرده )8.3سایر%

310705110000– – Cabbage lettuce (head lettuce)(ساالدي) 0.0کاهو کروي%

320705190000– – Other(کاهو وکاسنی تازه یا سردکرده)0.0سایر%

330706100001– – Carrots9.0هویج%

340706909001– – – Salad beetroot9.0چغندر ساالدي%

350707000501– – From 1 January to the end of February.5,0خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده. از 1ژانویه تا پایان فوریه%, but not less 

0,027 euro per 1 kg

360707000502– – From 1 March to 30 April.11,3خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده. از 1مارس تا 30 آپریل%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

370707000503– – From 1 May to 15 May.11,3خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده. از 1تا 15 مه%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

380707000504– – From 16 May to 30 September.11,3خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده. از 16مه تا 30 سپتامبر%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

390707000505– – From 1 October to 31 October.11,3خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده. از 1 تا 31 اکتبر%, but not less 

0,06 euro per 1 kg

400707000506– – From 1 November to 10 November.5,0خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده. از 1 تا 10نوامبر%, but not less 

0,027 euro per 1 kg

410707000509– – From 11 November to 31 December.5,0خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده. از  نوامبر11 تا 31 دسامبر%, but not less 

0,027 euro per 1 kg
420709300000– Aubergines (eggplants)2.5بادمجان%

430709400000– Celery other than celeriac0.0کرفس به غیر از کرفس غده دار%

440709601001– – – From 1 April to 30 Septemberاز 1آپریل تا 30 سپتامبر Pimenta) یا از نوع (Capsicum) 5.0فلفل فرنگی از نوع%

450709609900– – – Other(فلفل فرنگی )6.0سایر%

460709931000– – – Courgettes5.0کدو سبز%

470709939000– – – Other(کدوهاي حلوایی، کدو و کدوهاي مسمایی)5.0سایر%
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480709991000– – – Salad vegetables, other than lettuce 

(Lactuca sativa) and chicory (Cichorium 
%0.0سبزیجات ساالد ، به غیر از کاهو  و کاسنی

490709999000– – – Other(سبزیجات تازه یا سردکرده )3.5سایر%

500802510000– – In shell0.0پسته درون غالف سخت%

510802520000– – Shelled0.0پسته بدون غالف سخت%

520804100000– Dates0.0خرما%

530804201000– – Fresh3.8انجیر تازه%

540804209000– – Dried2.5انجیر خشک%

550805102000– – Sweet oranges, fresh0.0پرتقال شیرین تازه%

560805108000– – Other0.0سایر پرتقال%

570805290000– – Other0.0سایر مرکبات%

580805501000– – Lemons (Citrus limon, Citrus limonum)0.0لیمو%

590805509000– – Limes (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia)
%0.0لیمو ترش

600806101000– – Table grapes2.5انگور تازه%

610806109000– – Other(انگور تازه) 2.5سایر%

620806201000– – Currants0.0مویز%

630806203000– – Sultanas0.0کشمش%

640806209000– – Other(انگور خشک کرده)0.0سایر%

650807190000– – Other(هندوانه تازه )3.8سایر%

660808108001– – – From January 1 to March 310,018سیب تازه از 1ژانویه تا 31 مارس euro for 1 kg

670808108002– – – From April 1 to June 300,009سیب تازه از 1 آوریل تا 30 ژوئن euro for 1 kg

680808108003– – – From July 1 to July 310,023سیب تازه از 1  تا 30 جوالي euro per 1 kg

690808108006– – – – Other(سیب تازه)0,045سایر euro per 1 kg

700808108008– – – – Other(سیب تازه)0,023سایر euro per 1 kg

710810500000– Kiwifruit0.0کیوي%

720810907500– – Other(میوه هاي تازه)2.5سایر%

730813409500– – Other(0806  میوه هاي خشک کرده به جز میوه هاي فصول 0801 تا)3.8سایر%

741704101000
– – Containing less than 60% by weight of 

sucrose (including invert sugar expressed as 

sucrose)

%0.0آدامس حاوي وزن ساکارز کمتر از 60 درصد(شامل قندهاي معکوس)

751806310000– – Filled( سایرشکالت و سایر فرآورده هاي خوراکی داراي کاکائو به صورت تخته، بلوك، میله یا قلم )0.0پر شده%

761806329000– – – Other( شکالت و سایر فرآورده هاي خوراکی داراي کاکائو به صورت تخته، بلوك، میله یا قلم پرنشده)0.0 سایر%

771806901900– – – – Other(شکالت پرشده یا پرنشده)0.0سایر% 771806901900– – – – Other(شکالت پرشده یا پرنشده)0.0سایر%

781806903900– – – – Not filled(شکالت پرنشده)0.0سایر%

791806905002– – – Toffee, caramel and other similar 

sweets
%0.0تافی، کارامل و سایر شیرینیجات شبیه آن

801806906000– – Spreads containing cocoa0.0شکالت صبحانه حاوي کاکائو%

811806909000– – Other(شکالت و سایر فراورده هاي غذایی حاوي شکالت) 0.0سایر%

821905319900– – – – – Other(بیسکوئیت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند)0.0سایر%

831905320500– – With a water content exceeding 10% by 

weight
%0.0وافل و ویفر با وزن آب بیشتر از 10درصد

841905321100– – – – – In immediate packings of a net 

content not exceeding 85 g
%0.0وافل ها و ویفر وزن خالص در بسته بندي کمتر از 85 گرم

851905321900– – – – – Other(وافل و ویفر)0.0سایر%

861905329900– – – – – Other(وافل ها و ویفرها پوشیده با شکالت)0.0سایر%

872002901900
– – – In immediate packings of a net content 

not exceeding 1 kg
 but not less ,%8,3سایر گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه با وزن بسته بندي که از 1 کیلوگرم تجاوز نکند.

0,042 euro per 1 kg

882002903100– – – In immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg
 but not less ,%8,3سایر گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه با وزن بسته بندي باالتر از 1 کیلوگرم.

0,038 euro per 1 kg

892002903900
– – – In immediate packings of a net content 

not exceeding 1 kg

سایر گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه با ماده خشک بین 12 تا 30 درصد با وزن بسته 

بندي که از 1 کیلوگرم تجاوز نکند.

8,3%, but not less 

0,038 euro per 1 kg

902002909100
– – – In immediate packings of a net content 

exceeding 1 kg

سایر گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه با ماده خشک بین 12 تا 30 درصد با وزن بسته 

بندي باالتر از 1 کیلوگرم.

8,3%, but not less 

0,038 euro per 1 kg

912002909900
– – – In immediate packings of a net content 

not exceeding 1 kg

سایر گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه با ماده خشک باالتر از 30 درصد با وزن بسته 

بندي که از 1 کیلوگرم تجاوز نکند.

8,3%, but not less 

0,038 euro per 1 kg

922007993100– – – – – Of cherries7.5مربا، ژله، مارماالد از آلبالو%

932009120001
– – – – – – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and young 

children

%0.0آب پرتقال یخ نزده بریکس از 20 تجاوز نکند و محتویات درون بسته از 0.35 لیتر تجاوز نکند. براي نوزادان و بچه ها

942009120008– – – – Other(آب پرتقال یخ نزده با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند) 0.0سایر%

952009315909– – – – – – Other(آّب میوه ها با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند )0.0سایر%

962009319909– – – – – – Other(آّب میوه ها با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند )0.0سایر%

972009611002
– – – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and young 

children

 but not less ,%6,0آب انگور با مقیاس بریکس از 30 تجاوز نکند و محتویات درون بسته از 0.35 لیتر تجاوز نکند. براي نوزادان و بچه ها

0,028 euro per 1 l

982009611007– – – – – Other(آب انگور با مقیاس بریکس از 30 تجاوز نکند)6,0سایر%, but not less 

0,028 euro per 1 l

992009691900– – – – Other(آّب انگور)6,0سایر%, but not less 

0,028 euro per 1 l

1002009695101
– – – – – – Of a value exceeding 30 Euro per 

100 kg net weight, in barrels, tanks, flexi-

tanks with a capacity exceeding 40 kg

سایر آب انگوربا ارزش بیش از 30 یورو به ازاي هر 100 کیلوگرم وزن خالص ، در بشکه ، مخازن ، مخازن فلکسی با 

ظرفیت بیش از 40 کیلوگرم
0.0%

1012009695109– – – – – – Other(آب انگور)6,0سایر%, but not less 

0,028 euro per 1 l

1022009699000– – – – – Other(آب انگور )6,0سایر%, but not less 

0,028 euro per 1 l
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1032009712001

– – – – Of a value exceeding 18 Euro per 

100 kg net weight, in packings of a net 

content not exceeding 0.35 litres, for infants 

and young children

آب سیب با شکر افزوده با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند.با ارزش بیش از 18 یورو به ازاي هر 100 کیلوگرم 

وزن خالص ، در بسته بندي هایی محتواي خالص  از 0.35 لیتر تجاوز نکند، براي نوزادان و کودکان خردسال.

9,0%, but not less 

0,042 euro per 1 l

1042009712002

– – – – – Concentrated, of a value exceeding 

30 Euro per 100 kg net weight, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg

آب سیب با شکر افزوده با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند.تغلیظ شده ، با ارزش بیش از 30 یورو به ازاي هر 

100 کیلوگرم وزن خالص ، در بشکه ، مخازن ، مخازن فلکسی با ظرفیتی بیش از 40 کیلوگرم
7.5%

1052009712008– – – – – Other(آب سیب با شکر افزوده با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند)9,8سایر%, but not less 

0,045 euro per 1 l

1062009719901

– – – – Concentrated, of a value exceeding 

30 Euro per 100 kg net weight, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg

آب سیب با یا بدون شکر افزوده با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند تغلیظ شده ، با ارزش بیش از 30 یورو به ازاي 

هر 100 کیلوگرم وزن خالص ، در بشکه ، مخازن ، مخازن فلکسی با ظرفیتی بیش از 40 کیلوگرم

6,0%, but not less 

0,03 euro per 1 l

1072009719909– – – – Other(آب سیب با یا بدون شکر افزوده با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند)10,5سایر%, but not less 

0,049 euro per 1 l

1082009791100– – – – Of a value not exceeding 22 Euro per 

100 kg net weight
 but not less ,%9,0آب سیب با مقیاس بریکس باالتر از 67 و با ارزش کمتر از 22 یورو به ازاي هر100 کیلوگرم وزن خالص.

0,042 euro per 1 l

1092009791902

– – – – – Concentrated, of a value exceeding 

30 Euro per 100 kg net weight, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity exceeding 

40 kg

آب سیب تغلیظ شده ، با ارزش بیش از 30 یورو در هر 100 کیلوگرم وزن خالص ، در بشکه ، مخازن ، مخازن فلکسی با 

ظرفیت بیش از 40 کیلوگرم.

7,5%, but not less 

0,038 euro per 1 l

1102009791903

– – – – – Concentrated, of a value exceeding 

30 Euro per 100 kg net weight, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity not 

exceeding 40 kg

آب سیب تغلیظ شده ، با ارزش بیش از 30 یورو در هر 100 کیلوگرم وزن خالص ، در بشکه ، مخازن ، مخازن فلکسی که 

از ظرفیت40 کیلوگرم تجاوز نکند.
7.5%

1112009791908– – – – – Other(آب سیب)8,3سایر%, but not less 

0,038 euro per 1 l

1122009793001

– – – – – Concentrated, of a value exceeding 

30 Euro per 100 kg net weight, in barrels, 

tanks, flexi-tanks with a capacity exceeding 

40 kg

آب سیب تغلیظ شده ، با ارزش بیش از 30 یورو در هر 100 کیلوگرم وزن خالص ، در بشکه ، مخازن ، مخازن فلکسی با 

ظرفیت بیش از 40 کیلوگرم.

7,5%, but not less 

0,038 euro per 1 l

1132009793009– – – – – Other(آب سیب)9,8سایر%, but not less 

0,045 euro per 1 l

1142009799100– – – – – With a sugar content exceeding 

30% by weight
 but not less ,%9,8آب سیب با قند بیشتر از 30درصد

0,045 euro per 1 l

1152009901908– – – – – Other( مخلوط هاي آب میوه)7,5سایر%, but not less 

0,035 euro per 1 l

1162009902100– – – – Of a value not exceeding 30 Euro per 

100 kg net weight
 but not less ,%7,5مخلوط هاي آب میوه با ارزش بیش از 30 یورو به ازاي هر 100 کیلوگرم وزن خالص

0,035 euro per 1 l

1172009902908– – – – – Other(مخلوط هاي آب میوه)9,8سایر%, but not less 1172009902908– – – – – Other(مخلوط هاي آب میوه)9,8سایر%, but not less 

0,045 euro per 1 l

1182009903100
– – – – Of a value not exceeding 18 Euro per 

100 kg net weight and with an added sugar 

content exceeding 30% by weight

مخلوط هاي آب میوه  با ارزش بیش از 18 یورو در هر 100 کیلوگرم وزن خالص و

مقدارشکر اضافه شده بیشتر از 30٪ وزن

10,5%, but not less 

0,049 euro per 1 l

1192009903909– – – – – Other( مخلوط هاي آب میوه)10,5سایر%, but not less 

0,049 euro per 1 l

1202009904107– – – – – – – – – Other(مخلوط هاي آب میوه)6,0سایر%, but not less 

0,028 euro per 1 l

1212009905102
– – – – – In packings of a net content not 

exceeding 0.35 litres, for infants and young 

children

 but not less ,%6,0مخلوط هاي آب میوه در بسته بندي  که وزن خالص آن از 0.35 لیتر تجاوز نکند ، براي نوزادان و کودکان خردسال.

0,028 euro per 1 l

1222009905107– – – – – – – – – Other( مخلوط هاي آب میوه)6,0سایر%, but not less 

0,028 euro per 1 l

1232009907300– – – – – – With a sugar content exceeding 

30% by weight
 but not less ,%5,0مخلوط آب میوه ها با قند بیشتر از 30درصد

0,023 euro per 1 l

1242009907900– – – – – – Not containing added sugar.5,0مخلوط آب میوه ها بدون شکر اضافه شده%, but not less 

0,023 euro per 1 l

1252009909400– – – – – – – Other( مخلوط هاي آب میوه)5,0سایر%, but not less 

0,023 euro per 1 l

1262009909800– – – – – – – Other( مخلوط هاي آب میوه)5,0سایر%, but not less 

0,023 euro per 1 l
1272520200000– Plasters2.5گچ%

1282529100000– Feldspar0.0فلدسپار%

1292710193500
– – – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than those 

referred to in subheading 2710 19 310 0

روغن هاي سنگین: گازوئیل:  براي انجام واکنش شیمیایی توسط فرآیندي غیر از آنچه در زیر کد 22710193100 ذکر 

شده است
2.5%

1302710194800– – – – – – With a sulphur content 

exceeding 0.2 % by weight:
%2.5روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی قیري با محتواي سولفور بیشتر از 0.2درصد وزنی

1312710196401– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

1322710196601– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

1332710196801– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

1342710196809– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

1352710197500
– – – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than those 

referred to in sub-subheading 2710 19 710 0

%2.5روغن هاي سنگین براي انجام واکنش شیمیایی   توسط فرآیندي غیر از آنچه در زیر کد 7100 19 2710 ذکر شده است.

1362710198400– – – – – – Hydraulic oils2.5روغن هاي هیدرولیک%

1372710198600– – – – – – White oils, liquid paraffin2.5روغن هاي سفید ، پارافین مایع%

1382710198800– – – – – – Gear oils and reductor oils2.5روغن دنده%

1392710199200– – – – – – Metal-working compounds, 

mould-release oils, anti-corrosion oils
%2.5روغن براي  فلز کاري، روغنهاي آزاد کننده قالب ، روغنهاي ضد خوردگی

1402710199400– – – – – – Electrical insulating oils2.5روغنهاي عایق برق%

1412710199800– – – – – – Other lubricating oils and other 

oils
%2.5سایر روغن هاي روانکاري و سایر روغنها

1422712201000
– – Synthetic paraffin wax of a molecular 

weight of 460 or more but not exceeding 

1,560

%4.0موم پارافین سنتتیک با وزن مولکولی بین 460 تا1.560
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1432712903300
– – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than those 

referred to in sub-subheading 2712 90 310 0

%4.0سایر موم پارافین براي انجام واکنش شیمیایی توسط فرآیندي غیر از آنچه در زیر کد 2712903100 ذکر شده است

1442712903900– – – – For other purposes4.0موم پارافین براي سایر اهداف%

1452712909100

– – – – Blend of 1-alkenes containing by 

weight 80% or more of 1-alkenes of a chain-

length of 24 carbon atoms or more but not 

exceeding 28 carbon atoms

%4.0ترکیبی از 1 آلکان حاوي وزن 80٪ یا بیشتر از 1 آلکان به طول زنجیره اي بین24 تا 28 اتم کربن

1462818200000– Aluminium oxide, other than artificial 

corundum
%0.0 اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی

1473401110001– – – Toilet soap (including soap containing 

medicated products)
%0.0صابون توالت (شامل صابون هاي حاوي محصوالت دارویی)

1483402901001

– – – Aqueous solution containing 

alkylethoxysulphates by weight 30 % or 

more but not more than 60 %, and alkyl 

amine oxides by weight 5 % or more but not 

more than 15 %

محلول آبی حاوي آلکیلالتوکسی سولفاتها به وزن 30٪ یا بیشتر اما نه بیش از 60٪ و اکسیدهاي آلکیل آمین با وزن ٪5 

%0.0یا بیشتر اما نه بیش از ٪15

1493402901008– –  Other
سایر(مواد آلی تانسیواکتیف غیر از صابونها،فراورده هاي تانسیو اکتیف، فراورده ها براي شستشو ازجمله فراورده هاي کمکی 

براي شستشو و فراورده هاي تمیز کردن، حتی داراي صابون غیرازآنهایی که مشمول کد3401 هستند)
0.0%

1503506100000
– Products suitable for use as glues or 

adhesives, put up for retail sale as glues or 

adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg

محصوالت مناسب براي استفاده به عنوان چسب یا چسباننده ، آماده شده براي خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده 

در بسته هایی که وزن  خالص آنها بیشتر از 1 کیلوگرم نباشد.
0.0%

1513814001000– Based on butyl acetate
حالل ها و رقیق کننده هاي آلی مرکب، که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات براي 

زدودن رنگ یا ورنی بر پایه بوتیل استات
0.0%

1523909100000– Urea resins; thiourea resins5.5رزین هاي اوره ئیک؛ رزین هاي تیواوره%

1533909200000– Melamine resins5.5رزین هاي مالمینیک%

1543909400000– Phenolic resins5.5رزین هاي فنولیک%

1553911100000– Petroleum resins, coumarone, indene or 

coumarone-indene resins and polyterpenes
%6.0رزین هاي نفت، رزین هاي کومارون، رزین هاي اندن، رزین هاي کومارون ـ اندن و پلی ترپن ها

1563911901100

– – – Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-

phenyleneoxy-1,4-phenyleneisopropylidene-

1,4-phenylene), in one of the forms 

mentioned in note 6 (b) to this Chapter

پلی( اکسی-1، 4-فنیلن سولفونیل-1، 4-فنیلنکسی-1 ، 4-فنیلنیزوپروپیلیدن-1، 4- فنیلن)، به یکی از اشکال ذکر شده 

در یادداشت 6 (ب) این فصل.
6.0%

1573911901300– – – Poly(thio-1,4-phenylene)(تیو-4،1-فنیلن) 6.0پلی%

1583911909200

– – – Copolymer of p-cresol and 

divinylbenzene, in the form of a solution in 

N,N-dimethylacetamide containing by 

weight 50 % or more of polymer; 

hydrogenated copolymers of vinyltoluene 

کوپلیمر p-cresol و divinylbenzene ، به صورت محلول در N ، N-dimethylacetamide حاوي وزن 50٪ یا 

بیشتر از پلیمر. کوپلیمرهاي هیدروژنه از وینیلتولوئن و α-متیل استایرن
6.0%

hydrogenated copolymers of vinyltoluene 

and α-methylstyrene

1593917219001– – – – With fittings attached, for use in civil 

aircraft5)
%2.5لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي اتیلن با اتصاالت ، براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی

1603917229001– – – – With fittings attached, for use in civil 

aircraft5)
%2.5لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي پروپیلن با اتصاالت ، براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی

1613917231001
– – – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي کلروروینیل براي مونتاژ صنعتی وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 8705 ، 

مونتاژ شده یا واحدهاي آن
0.0%

1623917239001– – – – With fittings attached, for use in civil 

aircraft5)
%2.5لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي کلروروینیل با اتصاالت ، براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی

1633917310002
– – – With fittings attached, for use in civil 

aircraft5)

لوله ها و شلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک حداقل تحمل فشارتا حد ترکیدگی Mpa6/27 باشند، با اتصاالت ، براي 

استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی
2.5%

1643917310008– – – Other(باشند Mpa6/27 لوله ها و شلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک حداقل تحمل فشارتا حد ترکیدگی)3.3سایر%

1653917390002– – – – For the manufacture of aircraft 

engines5)
%0.0سایر لوله و شلنگها براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی

1663920202101– – – – Film for the manufacture of electrical 

capacitors5)
%0.0فیلم از پلیمرهاي پروپیلن براي ساخت خازن هاي برقی

1673922100000– Baths, shower-baths, sinks and wash-basins0.0وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی%

1683924100000– Tableware and kitchenware3.3لوازم سرمیز و لوازم آشپزخانه%

1693924900001– – Of regenerated cellulose3.3ظروف میزخوراك، ظروف آشپزخانه، سایر لوازم خانه داري و بهداتشی یا اسباب توالت از پالستیک بازیافتی%

1703924900009– – Other(ظروف میزخوراك، ظروف آشپزخانه، سایر لوازم خانه داري و بهداتشی یا اسباب توالت از پالستیک بازیافتی)3.3سایر%

1713926909704

– – – – Containers for natural gas designed 

for a working pressure of 20 MPa or more 

and intended to be installed on vehicles 

using natural gas as a fuel

مخازن گاز طبیعی که براي فشار 20 مگاپاسکال و بیشتر طراحی شده اند و  بر روي وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی 

نصب می شود
0.0%

1724011100003– – With a bore diameter of less than 16 

inches
%5.0تایرهاي بادي (پنوماتیک ) جدید با قطر مته کمتر از 16 اینچ

1734011100009– – Other
سایر( تایرهاي باید پنوماتیک جدید از انواعی که براي اتومبیل هاي سواري (همچنین اتومبیلهاي استیشن واگن و 

اتومبیل هاي مسابقه به کار می رود)
5.0%

1745701901000
– – Of silk, of waste silk other than noil, of 

synthetic fibres, of yarn of heading 5605 or 

of textile materials containing metal threads

فرش و سایر کفپوشها از ابریشم، آخال ابریشم به جز کج ابریشم، از مواد نسجی سنتتیک شماره هاي 5605 یا کفپوشهاي 

داراي نخهاي فلزي
0.0%

1755702100000– Kelem, Schumacks, Karamanie and similar 

hand-woven rugs
%0.0گلیم، سوماك، کارامانی و فرشهاي دستباف همانند

1765702200000– Floor coverings of coconut fibres (coir)(Coir) 0.0کفپوش ها از الیاف نارگیل%

1775702490000– – Of other textile materials0.0مخملی باف، پرداخت شده، از سایر مواد نسجی%

1786904100000– Building bricks7.5آجر ساختمان%

1796907229005
– – – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm²

کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بین 0.5 تا 10 درصد،با 

مساحت حداکثر 90 سانتی متر مربع
0.0%

1806907239005
– – – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm²

کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بیش از 10 درصد، با 

مساحت حداکثر 90سانتی متر مربع
0.0%

1816907409002– – – – – “Schpaltplatten” double tiles“Schpaltplatten”  0.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن)، کاشی هاي دوتایی%

1826907409003– – – – – Other((جال دادن) سرامیک-هاي تمام کاري)0.0سایر%

1836907409005– – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm²
%0.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن)، با مساحت حداکثر 90 سانتی متر مربع
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1847013419000– – – Gathered mechanically
ظروف شیشه اي از نوع استفاده شده سرمیز (به غیر از لیوان نوشیدن)، آشپزخانه به غیر از سرامیک هاي شیشه اي، از 

کریستال سرب دار، ساخته شده به صورت ماشینی.
7.0%

1857013499900– – – – Gathered mechanically
ظروف شیشه اي از نوع استفاده شده سرمیز (به غیر از لیوان نوشیدن)، آشپزخانه به غیر از سرامیک هاي شیشه اي، 

ساخته شده به صورت ماشینی
0.0%

1867113110000– – Of silver, whether or not plated or clad 

with other precious metal
%10.0زیور آالت و جواهرآالت و اجزاء آنها از نقره، حتی آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها

1877113190000
– – Of other precious metal, whether or not 

plated or clad with precious metal
%0.0زیور آالت و جواهرآالت و اجزاء آنها از سایر فلزات گرانبها، حتی  آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها

1887113200000– Of base metal clad with precious metal0.0زیور آالت و جواهرآالت و اجزاء آنها از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها%

1897114110000– – Of silver, whether or not plated or clad 

with other precious metal
%15.0طال آالت و نقره آالت و اجزاء آنها از نقره، حتی آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با سایر فلزات گرانبها

1907114190000
– – Of other precious metal, whether or not 

plated or clad with precious metal
%11.0طال آالت و نقره آالت و اجزاء آنها از سایر فلزات گرانبها، حتی  آبکاري شده، یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها

1917114200000– Of base metal clad with precious metal18.0طال آالت و نقره آالت و اجزاء آنها از سایر فلزات گرانبها، از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها%

1927115100000– Catalysts in the form of wire cloth or grill, 

of platinum
%15.0سایر مصنوعات از فلزات گرانبها، کاتالیزورها به شکل تور (Wire cloth) یا شبکه (Grill)،  از پالتین

1937115900000– Other(سایر مصنوعات از فلزات گرانبها یا فلزات داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها)15.0سایر%

1947305110002

– – – With an external diameter of 530 mm 

and more, of steel with rupture resistance 

(break-down point) of 530 MPa (or 54 kg(f) 

per mm2) and more and impact hardness of 

2.5 kg(f)·m/cm² and more at test temperature 

not exceeding –34 °С1)

لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود. جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه ور، با 

 (f) یا 54 کیلوگرم) MPa 530 (نقطه شکست) قطر خارجی 530 میلی متر و بیشتر ، از فوالد با مقاومت در برابر پارگی

در mm2) و بیشتر و سختی ضربه 2.5 کیلوگرم (f) · m / cm² و بیشتر در دماي تست از -34 درجه С1 تجاوز نمی 

کند)

4.0%

1957305110003

– – – With an external diameter of 530 mm 

and more, of steel with rupture resistance of 

290 MPa (or 29.6 kg(f) per mm2) and more, 

designed to operate in an environment 

containing hydrogen sulphide (H2S)1)

لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود. جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه ور، با 

 (mm2 در (f) یا 29.6 کیلوگرم) قطر خارجی 530 میلی متر و بیشتر ، از فوالد با مقاومت در برابر پارگی 290 مگاپاسکال

(H2S) و بیشتر ، طراحی شده براي کار در محیط حاوي سولفید هیدروژن

4.0%

1967308400009– – Other(تکیه گاه و لوازم مشابه براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن یا حائل قراردادن)3.8سایر%

1977309001000
– For gases (other than compressed or 

liquefied gas)

مخزن، منبع (Tank)، بشکه و ظروف همانند براي گازها (به-استثناي گازهاي فشرده یا مایع شده)، از چدن، آهن یا از 

فوالد، با گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت
7.5%

1987309003000– – Lined or heat-insulated

مخزن، منبع (Tank)، بشکه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (به-استثناي گازهاي فشرده یا مایع شده)، از چدن، آهن یا 

از فوالد، با گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق 

حرارت، روکش شده یا عایق حرارتی

5.0%

1997309005900– – – – Not exceeding 100,000 l

مخزن، منبع (Tank)، بشکه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (به-استثناي گازهاي فشرده یا مایع شده)، از چدن، آهن یا 

%5.0از فوالد، با گنجایش کمتر از 100000لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق  1997309005900– – – – Not exceeding 100,000 l از فوالد، با گنجایش کمتر از 100000لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق

حرارت،

5.0%

2007309009000– Of solids
مخزن، منبع (Tank)، بشکه و ظروف همانند براي هر گونه مواد جامد از چدن، آهن یا از فوالد، با گنجایش بیش از 300 

لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت
5.0%

2017311001100– – – Less than 20 l7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش کمتر از 20 لیتر%

2027311001300– – – 20 l or more but not more than 50 l7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش بین 20 تا 50 لیتر%

2037311001900– – – More than 50 l7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش بیش از 50 لیتر%

2047311003000– – Other(ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده )7.5سایر%

2057311009100– – Less than 1,000 l7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش کمتر از 1000 لیتر%

2067311009900– – 1,000 l or more7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش بیش از 1000 لیتر%

2077325991000– – – Of malleable cast iron6.5سایر مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي از چدن انعطاف پذیر%

2087325999009– – – – Other6.5سایر مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي%

2097326200001– – Small cages and aviaries6.5مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي قفس هاي کوچک و پرندگان%

2107326200002– – Wire baskets6.5مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي سبدهاي سیم%

2117326200003– – – For use on civil aircraft5)(5 2.5ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

2127326200009– – – Other5.0ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي%

2137326903000– – Ladders and steps5.0نردبان و پله ها%

2147326904000– – Pallets and similar platforms for 

handling goods
%5.0پالت و سکوهاي مشابه براي حمل کاالها

2157326905000– – Reels for cables, piping and the like5.0قرقره براي کابل ، لوله کشی و موارد مشابه%

2167326906000
– – Non-mechanical ventilators, guttering, 

hooks and like articles used in the building 

industry

دستگاه هاي تهویه غیر مکانیکی ، ناودانها ، قالب ها و مواردي از این دست که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می 

گیرند
5.0%

2177326909202

– – – – – Snuff boxes, cigar or cigarette 

cases, powder boxes, toilet boxes and 

similar articles of a kind normally carried in 

the pocket

انفیه دان جعبه هاي سیگار یا سیگار ، جعبه هاي پودر ، جعبه توالت و موارد مشابه از این دست که معموالً در جیب حمل 

می شود
5.0%

2187326909203
– – – – – Perforated shutters and similar 

articles made of sheet used to filter water 

entering the drainage system

سایر مصنوعات از آهن یا فوالد کرکره هاي سوراخ دار و مصنوعات مشابه از ورق ساخته شده براي فیلتر آب ورودي به 

سیستم زهکشی استفاده می شود
5.0%

2197326909209– – – – – Other4.5سایر مصنوعات از آهن یا فوالد%

2207326909409– – – – Other5.0سایر مصنوعات از آهن یا فوالد%

2217326909600– – – Sintered5.0سایر مصنوعات ساخته شده  از آهن یا فوالد%

2227326909801
– – – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

سایر مصنوعات از آهن یا فوالدبراي مونتاژ صنعتی وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 8705 ، مجامع و واحدهاي 

آنها 5)
2.5%

2237326909804

– – – – – Snuff boxes, cigar or cigarette 

cases, powder boxes, toilet boxes and 

similar articles of a kind normally carried in 

the pocket

 انفیه دان، جعبه هاي سیگار یا سیگار ، جعبه هاي پودر جعبه توالت و موارد مشابه از یک نوع که به طور معمول در ، 

جیب حمل می شود
5.0%

2247326909805
– – – – – Perforated shutters and similar 

articles made of sheet used to filter water 

entering the drainage system

%5.0کرکره هاي سوراخ دار و مصنوعات مشابه از ورق ساخته شده براي فیلتر آب ورودي به سیستم زهکشی استفاده می شو

2257326909807– – – – – Other3.8سایر مصنوعات از آهن یا فوالد%

2267408110000– – Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 6 mm
%2.5سیم مس: از مس تصفیه شده که حداکثر ابعاد مقطع آن بیش از 6 میلی متر است



حقوق ورودي  براي ایرانتوضیح فارسی کاالشرح انگلیسی کاالکد کاال ردیف

فهرست امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادي اوراسیا به ایران (2019) 

2277408191000– – – Of which the maximum cross-sectional 

dimension exceeds 0.5 mm
%2.5سیم مس: از مس تصفیه شده که حداکثر ابعاد مقطع آن بیش از 0.5 میلی متر است

2287408199000– – – Of which the maximum cross-sectional 

dimension does not exceed 0.5 mm
%2.5سیم مس: از مس تصفیه شده: سایر: حداکثر ابعاد مقطع آن از 0/0 میلی متر تجاوز نکند

2298402900001– – Of watertube boilers and superheated 

water boilers for hull equipment3)
%0.0دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي تجهیزات برقی 3)

2308402900009– – Other(3 دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي تجهیزات برقی )0.0سایر%

2318411990011– – – – For use on civil aircraft5)5 0.0دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

2328411990019– – – – Other( دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب)0.0سایر%

2338411990091– – – – For use on civil aircraft5)5 0.0دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

2348411990092– – – – – For the manufacture of gas turbines 

of a power exceeding 50,000 kW5)
%0.0دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي براي ساخت توربین هاي گازي با توان بیش از 50،000 کیلو وات 5

2358411990098– – – – – Other( یگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب )0.0سایر%

2368474200001

– – – With the base diameter of the movable 

crushing cone of 2,200 mm or more, but not 

exceeding 3,000 mm or with a mouth piece 

of 500 mm or more, but not exceeding 1,500 

mm and of a width of 60 mm or more, but 

not exceeding 300 mm

ماشین ها و دستگاه هاي خرد کردن یا ساییدن  با قطر پایه مخروط خرد کننده متحرك 2200 میلی متر یا بیشتر ، اما متجاوز از 

3000 میلی متر  نباشدیا با قطعه دهانی 500 میلی متر یا بیشتر ، اما بیش از 1500 میلی متر نباشد با عرض 60 میلی متر  یا 

بیشتر اما بیش از 300 میلی متر نباشد

2.5%

2378474200002– – – Other( ماشین ها و دستگاه هاي خرد کردن یا ساییدن) 0.0سایر%

2388474200003

– – – Jaw crushers, not self-propelled, 

having a mouth piece of 400 mm or more, 

but not exceeding 2,100 mm and a width of 

200 mm or more, but not exceeding 1,500 

ماشین ها و دستگاه هاي خرد کردن یا ساییدن  که خودران نیستند ، داراي یک قطعه دهانه 400 میلیمتر یا بیشتر هستند ، 

اما بیش از 2100 میلی متر نباشد و عرض 200 میلی متر یا بیشتر ، اما نباید از 1.500 میلی متر بیشتر باشد
2.5%

2398474200005

– – Tumbling mills, not self-propelled, 

having an internal drum diameter of 2 m or 

more, but not more than 3.6 m, excluding 

the lining and armour plates

آسیاب هاي سنگین ، داراي قایق داخلی ، داراي قطر درام داخلی 2 متر یا بیشتر ، اما بیشتر از 3.6 متر نیست ، به 

استثناي صفحات آستر و زره
2.5%

2408474200009– – Other

سایر (ماشین آالت براي مرتب سازي ، غربالگري ، جدا کردن ، شستشو ، خرد کردن ، خرد کردن ، مخلوط کردن یا ورز 

دادن زمین ، سنگ ، سنگ معدن یا سایر مواد معدنی به شکل جامد (از جمله پودر یا خمیر). ماشین آالت براي جمع 

آوري ، شکل دهی یا قالب سازي سوخت هاي معدنی جامد ، خمیر سرامیکی ، سیمان هاي بدون احتراق ، مواد گچ کاري 

یا سایر محصوالت معدنی به شکل پودر یا خمیر. دستگاه هاي تشکیل قالب ریخته گري شن و ماسه: دستگاه خرد کردن یا 

سنگ زنی)

0.0%

2418474320000– – Machines for mixing mineral substances 

with bitumen
%0.0دستگاه براي مخلوط کردن مواد معدنی با قیر

2428481801100– – – Mixing valves

شیرآالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا موارد مشابه از 

جمله شیرهاي کاهش فشار و شیرهاي کنترل شده از نظر ترموستاتیک: وسایل دیگر: شیر آالت ، شیرها و دریچه ها براي 

سینک ها ، دستشویی ها ، مخازن آب ، حمام ها و وسایل مشابه:  دریچه مخلوط

3.5%

سینک ها ، دستشویی ها ، مخازن آب ، حمام ها و وسایل مشابه:  دریچه مخلوط

2438481801900– – – Other

سایر(شیرآالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا موارد مشابه 

از جمله شیرهاي کاهش فشار و شیرهاي کنترل شده از نظر ترموستاتیک: وسایل دیگر: شیر آالت ، شیرها و دریچه ها 

براي سینک ها ، دستشویی ها ، مخازن آب ، حمام ها و وسایل مشابه)

2.5%

2448481803100– – – Thermostatic valves5.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها شیرهاي ترموستاتیک%

2458481803900– – – Other5.0سایر شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها%

2468481804000– – Valves for pneumatic tyres and inner 

tubes
%3.5شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها دریچه هاي الستیک پنوماتیک و لوله هاي داخلی

2478481805100– – – – Temperature regulators5.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها تنظیم کننده دما%

2488481805910– – – – – Pressure regulators0.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها تنظیم کننده فشار%

2498481805990– – – – – Other3.5سایر شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها%

2508481806100– – – – – Of cast iron4.5سایر شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها از چدن%

2518481806310

– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of - 40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)

شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها طراحی شده براي کار در دماي محیط - 40 درجه سانتیگراد یا 

(H2S) 2) و بیشتر ، در یک محیط حاوي سولفید هیدروژن Pa 16 کمتر ، فشار
0.0%

2528481806320
– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)

شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها طراحی شده براي کار در دماي محیط -С 55 یا کمتر ، فشار 

Pa 80 و بیشتر2)
0.0%

2538481806390– – – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها) 3.8سایر%

2548481806900– – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها )0.0سایر%

2558481807100– – – – – Of cast iron0.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها از چدن%

2568481807310

– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of - 40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)

شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها طراحی شده براي کار در دماي محیط - 40 درجه سانتیگراد یا 

(H2S) 2) و بیشتر ، در یک محیط حاوي سولفید هیدروژن Pa 16 کمتر ، فشار
0.0%

2578481807320
– – – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)

شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله هاطراحی شده براي کار در دماي محیط -С 55 یا کمتر ، فشار 80 

Pa و بیشتر2)
0.0%

2588481807391
– – – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)

شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها براي مونتاژ صنعتی وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 

8705 ، مجموعه و قطعات آنها 5)
0.0%

2598481807399– – – – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها )0.0سایر%

2608481807900– – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها )0.0سایر%

2618481808110

– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)

شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله هاطراحی شده براي کار در دماي محیط -40 درجه سانتیگراد یا 

(H2S) 2) و بیشتر ، در محیطی حاوي سولفید هیدروژن Pa 16 کمتر ، فشار
0.0%

2628481808120
– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)

%0.0شیرآالت ، وسایل مشابه براي لوله ها طراحی شده براي کار در دماي محیط -С 55 یا کمتر ، فشار Pa 80 و بیشتر2)

2638481808191
– – – – – – Of a kind used to manufacture 

civil aircraft5)

شیرآالت ، وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا موارد مشابه از جمله شیرهاي کاهش 

فشار و شیرهاي کنترل شده از نظر ترموستاتیک از نوعی که براي ساخت هواپیماهاي غیرنظامی استفاده می شود 5)
0.0%

2648481808199– – – – – – Other
شیرآالت وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا موارد مشابه از جمله شیرهاي کاهش 

فشار و شیرهاي کنترل شده از نظر ترموستاتیک: وسایل دیگر: سایر: سایر: سایر: شیرهاي توپی و پالستیکی: دیگر
0.0%
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2658481808501

– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -40 ºС or lower, 

pressure of 16 Pa and more, in a medium 

containing hydrogen sulfide (H2S)2)

سایر شیر آالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا مواردي از 

این قبیل ، از جمله شیرهاي کاهش فشار و شیرهاي کنترل حرارتی: وسایل دیگر طراحی شده براي کار در دماي محیط -

(H2S) 2) و بیشتر ، در محیطی حاوي سولفید هیدروژن Pa 16 40 درجه سانتیگراد یا کمتر ، فشار

0.0%

2668481808502
– – – – – Designed for operating at an 

ambient temperature of -55 ºС or lower, 

pressure of 80 Pa and more2)

سایر شیر آالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا مواردي از 

این قبیل ، از جمله شیرهاي کاهش فشار و شیرهاي کنترل حرارتی: وسایل دیگر: طراحی شده براي کار در دماي محیط -

С 55 یا کمتر ، فشار Pa 80 و بیشتر2)

0.0%

2678481808507– – – – – – For use on civil aircraft5)

سایر شیر آالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا مواردي از 

این قبیل ، از جمله شیرهاي کاهش فشار و شیرهاي کنترل حرارتی: وسایل دیگر: سایر: سایر: شیرهاي پروانه اي براي 

استفاده در هواپیماهاي داخلی 5

0.0%

2688481808508– – – – – – Other

سایر شیر آالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا مواردي از 

این قبیل ، از جمله شیرهاي کاهش فشار و شیرهاي کنترل حرارتی: وسایل دیگر: سایر:  شیرهاي پروانه اي
0.0%

2698481808700– – – – Diaphragm valves
سایر شیرآالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه :دریچه هاي دیافراگم

0.0%

2708481809902– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircraft5)
%0.0سایر شیرآالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي ساخت موتورهاي هواپیما و یا هواپیماهاي داخلی 5)

2718481809907– – – – – – Other
سایر شیرآالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه براي لوله ها ، پوسته هاي دیگ بخار ، مخازن ، گلدان ها یا موارد مشابه از جمله 

شیرهاي فشار قوي و دریچه هاي کنترل شده ترموستاتیک
3.5%

2728516101100– – Instantaneous water heaters:5.0 آبگرمکن هاي فوري یا مخزنی برقی و گرمکن هاي غوطه ور برقی%

2738516108000– – Other(آبگرمکن هاي فوري یا مخزنی برقی و گرمکن هاي غوطه ور برقی )5.0سایر%

2748544111000– – – Lacquered or enamelled
   سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: از مس): الکی یا مینا
8.0%

2758544119000– – – Other
سایر (سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: از مس)
8.0%

2768544499101– – – – – For a voltage not exceeding 80 V

سایر (سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: از مس ولتاژ از 80 ولت تجاوز 

نکند.

10.0%

2778544499108– – – – – – Other
سایر (سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: از مس)
8.0%

2788544499301
– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

their assemblies and units5)

 سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از الیاف)

 جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: از مس براي مونتاژ صنعتی وسایل

(نقلیه موتوري شماره هاي8701 تا 8705 ، مجموعه و واحدهاي آنها 5

8.0%

their assemblies and units5)5 نقلیه موتوري شماره هاي8701 تا 8705 ، مجموعه و واحدهاي آنها)

2798544499309– – – – – – Other

سایر (سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: از مس براي مونتاژ صنعتی 

وسایل نقلیه موتوري شماره هاي8701 تا 8705

10.0%

2808544499509– – – – – – Other

سایر سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: براي ولتاژ بیش از 80 و کمتر 

از 1000

8.0%

2818544499900– – – – – For a voltage of 1,000 V
سایر سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: براي ولتاژ  1000
8.0%

2828544601000– – With copper conductors
سایر سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: با هادي مسی
8.0%

2838544609001
– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

سایر سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: با هادي مسی )براي مونتاژ 

صنعتی وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 8705 ، مجموعه و واحدهاي آنها 5)

8.0%

2848544609009– – – Other
سایر سیم ، کابل (از جمله کابل هم محور) و سایر رسانا هاي برقی عایق بندي شده . کابلهاي فیبر نوري ، ساخته شده از 

الیاف جداشده جداگانه ، مجهز به سیمهاي هادي برقی یا مجهز به اتصاالت: سیم سیم پیچ: براي ولتاژ بیش از  1000
9.6%

2858708291000

– – – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder capacity 

not exceeding 2,500 cm3 or with a spark-

ignition internal combustion piston engine 

of a cylinder capacity not exceeding 2,800 

cm3; vehicles of heading 87055)

براي مونتاژ صنعتی: تراکتورهاي تک محوره شماره فرعی 870110 ؛ وسایل نقلیه شماره 8703؛ وسایل نقلیه شماره 

8704 یا داراي موتور پیستون احتراق داخلی احتراق فشرده سازي (دیزل یا نیمه دیزل) حجم سیلندر بیش از 2500 سی 

سی نباشد و یا داراي یک موتور پیستون احتراق داخلی که حجم سیلندر  بیش از 2800 سی سی نباشد؛ وسایل نقلیه 

عنوان 87055)
0.0%

2868708299001

– – – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, other 

than those specified in sub-subheading 

8708 29 100 0; for the industrial assembly 

of units of motor vehicles of headings 8701 

to 87055)

اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به زیرکد 

8708291000، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055
0.0%

2878708299009– – – – Other
سایر(اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به 

زیرکد 8708291000، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055)
0.0%

2888708913501

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-subheading 

8708 91 200; for the industrial assembly of 

units of motor vehicles of headings 8701 to 

87055)

اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به زیرکد 

870891200، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055
0.0%

2898708913509– – – – – Other
سایر (اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به 

زیرکد 870891200، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055)
0.0%
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2908708919101

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-subheading 

8708 91 200; for the industrial assembly of 

units of motor vehicles of headings 8701 to 

87055)

اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به زیرکد 

870891200، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055
0.0%

2918708919109– – – – – – Other
سایر (اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به 

زیرکد 870891200، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055)
0.0%

2928708919901

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-subheading 

8708 91 200; for the industrial assembly of 

units of motor vehicles of headings 8701 to 

87055)

سایر (اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به 

زیرکد 870891200، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055)
0.0%

2938708919909– – – – – – Other
سایر (اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغایت 8705 بغیر از موارد مربوط به 

زیرکد 870891200، جهت استفاده در وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 لغایت 87055)
0.0%

2948708991000

– – – For the industrial assembly: of single 

axle tractors of subheading 8701 10; 

vehicles of heading 8703; vehicles of 

heading 8704 with either a compression-

ignition internal combustion piston engine 

(diesel or semi-diesel) of a cylinder capacity 

not exceeding 2,500 cm3 or with a spark-

ignition internal combustion piston engine 

of a cylinder capacity not exceeding 2,800 

cm3; vehicles of heading 87055)

اجزا و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوري تراکتورهاي تک محور زیرفصل870110، وسایط نقلیه عنوان 8703، عنوان 

8704 یا داراي موتور پیستون احتراق داخلی احتراق فشرده سازي (دیزل یا نیمه دیزل) که حجم سیلندر بیش از 2500 

سی سی نباشد و یا داراي یک موتور پیستون احتراق داخلی  احتراق که حجم سیلندر  بیش از 2800 سی سی نباشد؛ 

وسایل نقلیه عنوان 87055
0.0%

2958708999301

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-subheading 

8708 99 100 0; for the industrial assembly 

of units of motor vehicles of headings 8701 

to 87055)

سایر اجزا و قطعات و متفرعات مسایل نقلیه موتوري شماره 8701 لغایت 8705 به غیر از موارد مربوط به زیر کد 

8708991000، براي وسایل نقلیه موتوري 8701شماره لغایت 87055)
0.0%

2968708999309– – – – – Other(8705 اجزا و قطعات و متفرعات مسایل نقلیه موتوري شماره 8701 لغایت ) 0.0سایر%

2978708999701

– – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-subheading 

8708 99 100 0; for the industrial assembly 

of units of motor vehicles of headings 8701 

to 87055)

سایر اجزا و قطعات و متفرعات مسایل نقلیه موتوري شماره 8701 لغایت 8705 به غیر از موارد مربوط به زیر کد 

8708991000، براي وسایل نقلیه موتوري 8701شماره لغایت 87055)
0.0%

2988708999709– – – – – Other(8705 اجزا و قطعات و متفرعات مسایل نقلیه موتوري شماره 8701 لغایت ) 0.0سایر% 2988708999709– – – – – Other(8705 اجزا و قطعات و متفرعات مسایل نقلیه موتوري شماره 8701 لغایت ) 0.0سایر%

2998716400000– Other trailers and semi-trailers0.0  سایر تریلرها و نیمه تریلرها%

3002501001000– Sea water and salt liquors2.5 آب دریا%

3012710191100– – – – For undergoing a specific process2.5روغن هاي متوسط براي انجام یک فرآیند خاص%

3022710191500
– – – – For undergoing chemical 

transformation by a process other than those 

referred to in sub-subheading 2710 19 110 0

%2.5روغن هاي متوسط براي انجام واکنش شیمیایی   توسط فرآیندي غیر از آنچه در زیر کد 0 110 19 2710 ذکر شده است.

3032710192100– – – – – – Jet fuel2.5روغن هاي متوسط براي اهداف دیگر: نفت سفید: سوخت جت%

3042710192500– – – – – – Other(روغن هاي متوسط براي اهداف دیگر: نفت سفید)2.5سایر%

3052710192900– – – – – Other(روغن هاي متوسط براي اهداف دیگر)2.5سایر%

3062710193100– – – – – For undergoing a specific process2.5روغن هاي سنگین: گازوئیل: براي انجام یک فرآیند خاص%

3072710194210– – – – – – – – Summer2.5سایر روغن پایه معدنی تابستان%

3082710194220– – – – – – – – Winter2.5سایر روغن پایه معدنی زمستان%

3092710194230– – – – – – – – Arctic2.5سایر روغن پایه معدنی قطب شمال%

3102710194240– – – – – – – – Off-season2.5سایر روغن پایه معدنی خارج از فصل%

3112710194250– – – – – – – – Other(روغن پایه معدنی) 2.5سایر%

3122710194260– – – – – – – Marine fuel with the flashpoint 

in a closed crucible being of at least 61 °С
%2.5سوخت دریایی با نقطه اشتعال در یک ظرف بسته حداقل 61 درجه سانتیگراد.

3132710194290– – – – – – – Other(روغن پایه معدنی) 2.5سایر%

3142710194600
– – – – – – With a sulphur content 

exceeding 0.05 % by weight, but not 

exceeding 0.2 % by weight

%2.5روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی قیري با محتواي سولفور بین 0.05 تا 0.2 درصد وزنی

3152710195101– – – – – – Mazut2.5مازوت%

3162710195109– – – – – – Other(روغنهاي سنگین مایع)2.5سایر%

3172710195501– – – – – – Mazut2.5مازوت%

3182710195509– – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

3192710196201– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

3202710196209– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

3212710196409– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

3222710196609– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

3232710197100– – – – – For undergoing a specific process2.5روغن هاي سنگین، براي انجام یک فرآیند خاص%

3242710198200– – – – – – Motor oils, compressor lube oils, 

turbine lube oils
%2.5روغن هاي موتور ، روغن هاي کمپرسور ، روغن هاي توربین

3252712901100– – – Crude4.0موم اوزوکریت ، موم لیگنین یا موم ذغال سنگ نارس (محصوالت طبیعی): خام%

3262712901900– – – Other((محصوالت طبیعی) موم اوزوکریت ، موم لیگنین یا موم ذغال سنگ نارس)4.0سایر%

3272712903100– – – – For undergoing a specific process4.0سایر موم پارافین براي انجام یک فرآیند خاص%

3282712909900– – – – Other( موم هاي معدنی ، و محصوالت مشابه حاصل از سنتز یا فرآیندهاي دیگر ، رنگی یا غیره)4.0سایر%
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3293004200001

– – – Containing as the main active 

ingredient only: Amikacin or gentamicin, or 

griseofulvin, or doxycycline, or doxorubicin, 

or kanamycin, and fusidic acid and its 

sodium salt, or levomycetin 

(chloramphenicol) and its salts, or 

lincomycin, or metacycline, or nystatin, or 

rifampicin, and cefazolin or cephalexin or 

cephalothin, or erythromycin base

 داروهاي داراي ماده اصلی فعال :آمیکاسین یا جنتامایسین ، یا گریسوفولوین ، یا داکسی سیکلین ، یا داکسوروبیسین ، یا 

کانامایسین ، و اسید فوزیدیک و نمک سدیم آن ، یا لوومایستین (کلرامفنیکل) و نمکهاي آن ، یا لنکومایسین یا 

metacycline یا نستاتین ، یا ریفامپینسین ، و سفازولین یا سفالکسین یا سفالوتین یا پایه اریترومایسین

3.2%

3303004200003– – – Containing as the main active 

ingredient only erythromycin base or 
%4.0داروهاي داراي ماده اصلی فعال فقط  اریترومایسین یا سولفات کانامایسین

3313004200009– – – Other(داروهاي داراي سایر آنتی بیوتیکها )4.0سایر%

3323004900001– – – Containing iodine or iodine 

compounds
%4.0داروهاي داراي ید یا ترکیبات ید

3333004900005– – – Containing iodine or iodine 

compounds
%4.0داروهاي داراي ید یا ترکیبات ید

3343208101000
– – Solutions as defined in note 4 to this 

Chapter

رنگ ها و ورنی هابر اساس پلی استرها ، پراکنده یا حل شده در محیط غیرآبی، محلولهاي مشخص شده در یادداشت 4 

این فصل.
0.0%

3353208109000– – Other
سایر(رنگ ها و ورنی هابر اساس پلی استرها ، پراکنده یا حل شده در محیط غیرآبی، محلولهاي مشخص شده در یادداشت 

4 این فصل.)
0.0%

3363208901100

– – – Polyurethane of 2,2′-(tert-

butylimino)diethanol and 4,4′-

methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the 

form of a solution in N,N-

dimethylacetamide, containing by weight 

رنگ ها و ورنی ها بر اساس پلیمرهاي سنتتیک یا پلمیرهاي تغییر یافته از لحاظ شیمیایی ، پراکنده یا حل شده در محیط 

غیرآبی، در محلولهاي پلی اورتان 2،2 ′ - (تر-بوتیلیمینو) دي اتانول و 4/4′ متیلن دي سیوسیانات دي مسیانات ، به 

صورت محلول در N ، N-dimethylacetamide ، حاوي وزن 48٪ یا بیشتر از پلیمر
0.0%

3373208901300

– – – Copolymer of p-cresol and 

divinylbenzene, in the form of a solution in 

N,N-dimethylacetamide, containing by 

weight 48% or more of polymer

رنگ ها و ورنی ها بر اساس پلیمرهاي سنتتیک یا پلمیرهاي تغییر یافته از لحاظ شیمیایی ، پراکنده یا حل شده در محیط 

-N ، N به صورت محلول در ، divinylbenzene و p-cresol غیرآبی، در محلولهاي کوپلیمر

dimethylacetamide ، حاوي وزن 48٪ یا بیشتر از پلیمر

0.0%

3383208901901
– – – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

رنگ ها و ورنی هابر اساس پلیمرهاي سنتتیک یا پلمیرهاي تغییر یافته از لحاظ شیمیایی ، پراکنده یا حل شده در محیط 

غیرآبی، محلولهاي مشخص شده در یادداشت 4 این فصل.براي مونتاژ صنعتی وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 

8705 ، مجامع و واحدهاي آنها 5)

0.0%

3393208901909– – – – Other
سایر(رنگ ها و ورنی هابر اساس پلیمرهاي سنتتیک یا پلمیرهاي تغییر یافته از لحاظ شیمیایی ، پراکنده یا حل شده در 

محیط غیرآبی، محلولهاي مشخص شده در یادداشت 4 این فصل)
0.0%

3403208909101
– – – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

رنگ ها و ورنی هابر اساس پلیمرهاي سنتتیک ، پراکنده یا حل شده در محیط غیرآبی، محلولهاي مشخص شده در 

یادداشت 4 این فصل براي مونتاژ صنعتی وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 8705
0.0%

3413208909109– – – – Other
سایر( رنگ ها و ورنی هابر اساس پلیمرهاي سنتتیک ، پراکنده یا حل شده در محیط غیرآبی، محلولهاي مشخص شده در 

یادداشت 4 این فصل)
0.0%

3423208909900
– – – Based on chemically modified natural  ،رنگ ها و ورنی هابر اساس پلیمرهاي طبیعی تغییر یافته از لحاظ شیمیایی ، پراکنده یا حل شده در محیط غیرآبی

0.0% 3423208909900
– – – Based on chemically modified natural 

polymers

رنگ ها و ورنی هابر اساس پلیمرهاي طبیعی تغییر یافته از لحاظ شیمیایی ، پراکنده یا حل شده در محیط غیرآبی، 

محلولهاي مشخص شده در یادداشت 4 این فصل
0.0%

3433401110009– – – Other(صابونها براي مصارف پاکیزگی همچنین  آنهایی که مصارف طبی دارند)0.0سایر%

3443402111000
– – – Aqueous solution containing by 

weight 30 % or more but not more than 

50 % of disodium alkyl 

مواد آلی تانسیواکتیف حتی بسته بندي شده براي خرده فروشی، آنیونیک، وزن محلول آبی بین30٪ تا50٪  آلکیل دي 

سدیم [اکسیدي (بنزن سولفونات)]
0.0%

3453402119000– – – Other(مواد آلی تانسیواکتیف حتی بسته بندي شده براي خرده فروشی، آنیونیک)0.0سایر%

3463402202000– – Surface-active preparations0.0فرآورده هاي تانسیواکتیو%

3473402209000– – Washing preparations and cleaning 

preparations
%0.0فراورده ها براي شستشو و تمیزکردن بسته بندي شده براي خرده فروشی

3483402909000– – Washing preparations and cleaning 

preparations
%0.0 فراورده هاي شستشو و تمیز کردن

3493814009000– Other
سایر(حالل ها و رقیق کننده هاي آلی مرکب، که در جاي دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.ترکیبات 

براي زدودن رنگ یا ورنی)
0.0%

3503907300000– Epoxide resins0.0رزین هاي اپوکسید%

3513907500000– Alkyd resins0.0رزین هاي الکید%

3523909390000– – Other(رزین هاي آمینیک)5.5سایر%

3533911901900– – – Other(رزین هاي نفت، محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد که از نظر شیمیایی تغییر کرده اند یا خیر)6.0سایر%

3543911909900– – – Other
سایر(کوپلیمر p-cresol و divinylbenzene به صورت محلول در N ، N-dimethylacetamide حاوي وزن ٪50 

یا بیشتر از پلیمر)
6.0%

3553917211000

– – – Seamless and of a length exceeding the 

maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

otherwise worked

%3.3لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي اتیلن، یکپارچه و با طول بیشتر از حداکثر ابعاد سطح مقطع

3563917219009– – – – Other(لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي اتیلن)3.3سایر%

3573917221000

– – – Seamless and of a length exceeding the 

maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

otherwise worked

%3.3لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي پروپیلن، یکپارچه و با طول بیشتر از حداکثر ابعاد سطح مقطع

3583917229009– – – – Other(لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي پروپیلن)3.3سایر%

3593917231009– – – – Other( لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي کلروروینیل)3.3سایر%

3603917239009– – – – Other( لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي کلروروینیل)3.3سایر%

3613917290001– – – For use on civil aircraft5)0.0لوله و شلنگهاي سخت از سایر مواد پالستیکی ، براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

3623917290009– – – Other(لوله و شلنگهاي سخت از سایر مواد پالستیکی)3.3سایر%

3633917310001
– – – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

لوله ها و شلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک حداقل تحمل فشارتا حد ترکیدگی Mpa6/27 باشند.براي مونتاژ صنعتی 

وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 8705
0.0%

3643917390001
– – – Seamless and of a length exceeding the 

maximum cross-sectional dimension, 

whether or not surface-worked, but not 

%5.2سایر لوله و شلنگها، یکپارچه و با طول بیشتر از حداکثر ابعاد سطح مقطع

3653917390003– – – – – With fittings attached, for use in 

civil aircraft5)
%4.0سایر لوله و شلنگ ها، با اتصاالت ، براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی

3663917390008– – – – – Other(لوله وشلنگ ها )3.3سایر%

3673919900000– Other( صفحه، ورق، نوار، فیلم ، فویل ، نوار و سایر اشکال پهن، خودچسب  از پالستیک ، حتا به صورت رول)3.3سایر%
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3683920102300

– – – – – Polyethylene film, of a thickness of 

20 micrometres or more but not exceeding 

40 micrometres, for the production of 

photoresist film used in the manufacture of 

semiconductors or printed circuits

فیلم پلی اتیلن ، با ضخامت 20 میکرومتر یا بیشتر اما نه بیش از 40 میکرومتر ، براي تولید فیلم فوتوریست مورد استفاده 

در ساخت نیمه هادي ها یا مدارهاي چاپی
3.3%

3693920102400– – – – – Stretch film3.3فیلم استرچ%

3703920102500– – – – – Other(صفحه ها از پلیمر هاي  اتیلن )3.3سایر%

3713920102800– – – – 0.94 or more3.3سایر صفحات از پلیمرهاي اتیلن داراي وزن مخصوص0.94 یا بیشتر%

3723920104000– – – Other(صفحات از پلیمرهاي اتیلن: ضخامت حداکثر تا 0.125 میلی متر)3.3سایر%

3733920108100

– – – Synthetic paper pulp, in the form of 

moist sheets made from unconnected finely 

branched polyethylene fibrils, whether or 

not blended with cellulose fibres in a 

quantity not exceeding 15 %, containing 

poly(vinyl alcohol) dissolved in water as the 

moistening agent

خمیر کاغذ مصنوعی ، به صورت ورقهاي مرطوب ساخته شده از فیبرهاي پلی اتیلن ریز خرد شده بدون اتصال به هم ، چه 

با الیاف سلولزي در مقادیر حداکثر تا 15٪ مخلوط شده باشد یا خیر، حاوي پلی (وینیل الکل)، که در آب به عنوان ماده 

مرطوب کننده حل می شود.

3.3%

3743920108900– – – Other(صفحات ازپلیمرهاي اتیلن با ضخامت بیش از 0.125 میلی متر)0.0 سایر%

3753921901000– – – Of polyesters0.0سایر صفحات از پلی استرها%

3763921903000– – – Of phenolic resins0.0سایر صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی ، از رزینهاي فنولیک%

3773921904100– – – – – High-pressure laminates with a 

decorative surface on one or both sides
%0.0صفحات از آمینو رزین ها، المینه شده  با فشار باال با تزئینات در یک یا دو طرف آن

3783921904300– – – – – Other
سایر(صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی،  از آمینورزین ها، لمینه 

شده)
0.0%

3793921904900– – – – Other(صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی،  از آمینورزین ها )0.0سایر%

3803921905500– – – Other(صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی)0.0سایر%

3813921906000– – Of addition polymerisation products:0.0سایرصفحات پالستیکی ساخته شده از پلیمریزاسیون افزایشی%

3823921909000– – Other(صفحات، ورقها، ورقه هاي نازك، و نوار از مواد پالستکی) 0.0سایر%

3833923210000– – Of polymers of ethylene0.0کیسه و کیسه کوچک(ازجمله کیسه هاي مخروطی شکل)از پلیمرهاي اتیلن%

3843923291000– – – Of poly(vinyl chloride)2.7کیسه و کیسه کوچک (ازجمله کیسه هاي مخروطی شکل)از پلی وینیل کلرید%

3853923299000– – – Other(کیسه و کیسه کوچک از سایر مواد پالستیکی)2.7سایر%

3863926905000– – Perforated buckets and similar articles 

used to filter water at the entrance to drains
%3.3صافی ها و لوازم مشابه که براي تصفیه آب ورودي زهکش ها استفاده می شود.

3873926909200– – – Made from sheet3.3سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره هاي 3901 لغایت 3914 ساخته شده از ورقه%

3883926909701– – – – Filter elements (including 3.3اجزاء به کار رفته در تهیه فیلتر (از جمله غشاي همودیالیز) براي صنعت پزشکی% 3883926909701– – – – Filter elements (including 

membranes for hemodialysis) for the 
%3.3اجزاء به کار رفته در تهیه فیلتر (از جمله غشاي همودیالیز) براي صنعت پزشکی

3893926909702

– – – – Cylinders exceeding 5 mm, but not 

exceeding 8 mm in height, exceeding 12 

mm but not exceeding 15 mm in diameter, 

not optically worked, with a spherical hole 

at one end, used to produce contact lenses of 

subheading 9001 30 000 0

سیلندرهاي با طول بین 5 میلی متر تا 8 میلی متر ، قطر بین12 تا 15 میلی متر، کار نکرده نوري ، با یک سوراخ کروي 

در یک انتها ، براي تولید لنزهاي تماسی زیر شماره                      9001300000
0.0%

3903926909703
– – – – Filter elements for the industrial 

assembly of motor vehicles of headings 

8701 to 8705, their assemblies and units5)

%3.3اجزاء به کار رفته در تهیه فیلتر براي مونتاژ صنعتی وسایل نقلیه موتوري شماره هاي 8701 تا 8705

3913926909705
– – – – – For the manufacture of aircraft 

engines and/or civil aircrafts5)

سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره هاي 3901 لغایت 3914 براي ساخت موتور 

هواپیما و / یا هواپیماي غیرنظامی
0.0%

3923926909706– – – – – Other
سایر( سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره هاي 3901 لغایت 3914 براي ساخت 

موتور هواپیما و / یا هواپیماي غیرنظامی )
0.0%

3933926909707Other articles of plastics and articles of other 

materials of headings 3901 to 3914: Other
%0.0سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره هاي 3901 لغایت 3914

3943926909709– – – – Other( 3914 سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره هاي 3901 لغایت)2.7سایر%

3955407691000– – – Unbleached or bleached0.0سایر پارچه هاي تار و پود باف، حاوي حداقل 85٪ وزنی رشته هاي پلی استر ، سفید شده یا سفید نشده%

3965407699000– – – Other(سایر پارچه هاي تار و پود باف، حاوي حداقل 85٪ وزنی رشته هاي پلی استر)0.0سایر%

3975503200000– Of polyesters
الیاف سنتتیک غیر یکسره، حالجی نشده ، شانه نزده یا به نحو دیگري براي نخ ریسی عمل آورده نشده باشند ، از پلی 

استرها.
0.0%

3985701101000– – Containing a total of more than 10 % by 

weight of silk or of waste silk other than noil
%0.0فرش و سایر کفپوشها حاوي حداقل 10 درصد وزنی ابریشم یا آخال ابریشم به کج ابریشم

3995701109000– – Other(فرش و سایرکفپوش ها از مواد نسجی، گره باف، یا آماده مصرف از پشم یا کرك حیوان )0.0سایر%

4005701909000– – Of other textile materials0.0فرش و سایرکفپوش ها از مواد نسجی، گره باف، پرداخت شده یا نشده از سایر مواد نسجی%

4015702311000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان%

4025702318000– – – Other(مخملی باف ، پرداخت نشده، از پشم یا موي نرم حیوان)0.0سایر%

4035702321000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر مخملی باف ،پرداخت نشده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی%

4045702329000– – – Other( مخملی باف ، پرداخت نشده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

4055702390000– – Of other textile materials0.0مخملی باف ، پرداخت نشده، از سایر مواد نسجی%

4065702411000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر مخملی باف، پرداخت شده، ازپشم یا موي نرم (کرك) حیوان%

4075702419000– – – Other(مخملی باف، پرداخت شده، ازپشم یا موي نرم (کرك) حیوان)0.0سایر%

4085702421000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر مخملی باف، پرداخت شده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی%

4095702429000– – – Other(مخملی باف، پرداخت شده،از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

4105702501000– – Of wool or fine animal hair(پرداخت نشده ، ازپشم یا موي نرم (کرك) حیوان ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

4115702503100– – – Of polypropyleneپرداخت نشده ، از پلی پروپیلن ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

4125702503900– – – Other( پرداخت نشده ،(Not of pile) نه با ساختار پرزدار)0.0سایر%

4135702509000– – Of other textile materialsپرداخت نشده ، از سایر مواد نسجی ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

4145702910000– – Of wool or fine animal hairپرداخت نشده، از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

4155702921000– – – Of polypropyleneپرداخت شده از پلی پروپیلن ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

4165702929000– – – Other(پرداخت شده از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی ،(Not of pile) نه با ساختار پرزدار)0.0سایر%

4175702990000– – Of other textile materialsپرداخت شده ازسایر مواد نسجی ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%
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4185703100000– Of wool or fine animal hair0.0فرش و سایر کفپوشها از پشم یا موي نرم(کرك) حیوان، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده%

4195703201201
– – – – Having a maximum surface area of 

0.3 m²
%0.0فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها، حداکثر مساحت 0.3 متر مربع

4205703201209– – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

4215703201800– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

4225703209201
– – – – Having a maximum surface area of 

0.3 m²
%0.0فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها، حداکثر مساحت 0.3 متر مربع

4235703209209– – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

4245703209800– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

4255703301200
– – – Tiles, having a maximum surface area 

of 1 m²

فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، چهارگوش، که مساحت 

آن حداکثر1 متر مربع باشد.
0.0%

4265703301800– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

4275703308201
– – – – Having a maximum surface area of 

0.3 m²

فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی، با مساحت حداکثر 0.3 

مترمربع.
0.0%

4285703308202– – – – – Printed0.0فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی ، چاپ شده%

4295703308209– – – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

4305703308801– – – – Printed0.0فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی ، چاپ شده%

4315703308809– – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

4325703902001
– – – Tiles, having a maximum surface area 

of 0.3 m²
%0.0فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی، چهارگوش، با مساحت حداکثر 0.3 مترمربع

4335703902009– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی)0.0سایر%

4345703908000– – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی)0.0سایر%

4355704100000
– Tiles, having a maximum surface area of 

0.3 m2

فرش و سایر کفپوشها، از نمد، منگوله بافی یا پرزپاشی نشده، پرداخت شده یا نشده، چهارگوش، که مساحت آن حداکثر 

3/0 متر مربع باشد.
0.0%

4365704900000– Other(فرش و سایر کفپوشها، از نمد، منگوله بافی یا پرزپاشی نشده، پرداخت شده یا نشده)0.0سایر%

4375705003000– Of man-made textile materials0.0سایر فرش ها و کفپوش ها از مواد نسجی، پرداخت شده یا نشده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی%

4385705008000– Of other textile materials0.0سایر فرش ها و کفپوش ها از مواد نسجی، پرداخت شده یا نشده، از سایر مواد نسجی%

4396103390000– – Of other textile materialsلباس مردانه یا پسرانه از سایر مواد نسجی
5,0%, but not less   

0,94 euro per   1 kg 

4406807100001– – Roofing and covering materials6.0اشیا ساخته شده از آسفالت یا از مواد همانند، به صورت رول براي ساخت پوشش سقف یا مواد پوششی%

4416807100009– – Other(اشیا ساخته شده از آسفالت یا از مواد همانند، به صورت رول)6.0سایر%

4426810190001
– – – Roofing and other tiles, including 

paving flagstone

اشیا ساخته شده از سیمان، از بتون یا ازسنگ مصنوعی، مسلح شده یا نشده، مصالح ساختن بام و کاشی هاي دیگر، شامل 

سنگفرش
0.0% 4426810190001

paving flagstoneسنگفرش
0.0%

4436810190009– – – Other
سایر(اشیا ساخته شده از سیمان، از بتون یا ازسنگ مصنوعی، مسلح شده یا نشده، به شکل کاشی، سنگفرش، آجر و 

اشیاي همانند.)
0.0%

4446907211000– – – Unglazed
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 0.5 درصد، بدون 

لعاب
6.0%

4456907219002– – – – – “Schpaltplatten” double tiles
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  0.5  درصد، 

“Schpaltplatten”  کاشی هاي دوتایی
0.0%

4466907219003
– – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm²

کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  0.5  درصد، با 

مساحت حداکثر 90 سانتی متر مربع
0.0%

4476907219009– – – – – – Other(کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  0.5 درصد)0.0سایر%

4486907221000– – – Unglazed
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بین 0.5 تا 10 درصد، 

بدون لعاب
6.0%

4496907229002– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بین 0.5 تا 10 

“Schpaltplatten”  درصد،کاشی هاي دوتایی
0.0%

4506907229003– – – – – – Other
سایر(کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بین 0.5 تا 10 

درصد)
0.0%

4516907229004– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بین 0.5 تا 10 

“Schpaltplatten”  درصد،کاشی هاي دوتایی
0.0%

4526907229009– – – – – – – Other
سایر(کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بین 0.5 تا 10 

درصد)
0.0%

4536907231000– – – Unglazed
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بیش از 10 درصد، بدون 

لعاب
6.0%

4546907239002– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بیش از 10 درصد، کاشی 

“Schpaltplatten”  هاي دوتایی
0.0%

4556907239003– – – – – – Other(کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بیش از 10 درصد)0.0سایر%

4566907239004– – – – – – “Schpaltplatten” double tiles
کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بیش از 10 درصد، کاشی 

“Schpaltplatten”  هاي دوتایی
0.0%

4576907239009– – – – – – – Other(کاشی و چهارگوش و لوح براي روکش کردن اجاق یا دیوار، از سرامیک، با ضریب جذب آب وزنی بیش از 10 درصد)0.0سایر%

4586907301000– – Unglazed6.0مکعب-هاي موزائیک-کاري و همانند، به استثناي آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می-شوند. بدون لعاب%

4596907309009– – – Other(.مکعب-هاي موزائیک-کاري و همانند، به استثناي آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می-شوند)0.0سایر%

4606907401000– – Unglazed6.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن) بدون لعاب%

4616907409004– – – – – “Schpaltplatten” double tiles“Schpaltplatten”  0.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن) بدون لعاب، کاشی هاي دوتایی%

4626907409009– – – – – – Other((جال دادن) سرامیک-هاي تمام کاري)0.0سایر%

4636910100000– Of porcelain or china
ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند براي 

مصارف بهداشتی از چینی.
0.0%

4646911100000– Tableware and kitchenware6.0اشیاي سرمیز یا آشپزخانه از چینی%

4656914900000– Other(سایر اشیا از سرامیک)0.0سایر%

4667013221000– – – Gathered by hand7.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، دست ساز%
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4677013229000– – – Gathered mechanically7.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، ساخته شده به صورت ماشینی%

4687013281000– – – Gathered by hand0.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي، دست ساز%

4697013289000– – – Gathered mechanically0.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي، ساخته شده به صورت ماشینی%

4707013331100– – – – Cut or otherwise decorated
سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار، دست ساز، برش خورده یا به صورت دیگري 

تزئین شده
7.0%

4717013331900– – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، دست ساز)7.0سایر%

4727013339100– – – – Cut or otherwise decorated
سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، ساخته شده به صورت ماشینی، برش 

خورده یا به صورت دیگري تزئین شده
7.0%

4737013339900– – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، ساخته شده به صورت ماشینی)7.0سایر%

4747013371000– – – Of toughened glass7.0سایر لیوان هاي نوشیدن، از شیشه نشکن%

4757013375100– – – – – Cut or otherwise decorated7.0سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي، برش خورده یا به صورت دیگري تزئین شده%

4767013375900– – – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي، دست ساز)7.0سایر%

4777013379100– – – – – Cut or otherwise decorated
سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي، ساخته شده به صورت ماشینی، برش خورده یا به صورت دیگري 

تزئین شده)
7.0%

4787013379900– – – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي، ساخته شده به صورت ماشینی)7.0سایر%

4797013411000– – – Gathered by hand
ظروف شیشه اي از نوع استفاده شده سرمیز (به غیر از لیوان نوشیدن)، آشپزخانه به غیر از سرامیک هاي شیشه اي، از 

کریستال سرب دار، دست ساز.
7.0%

4807013420000

– – Of glass having a linear coefficient of 

expansion not exceeding 5 × 10-6 per 

Kelvin within a temperature range of 0 °C to 

300 °C

ظروف شیشه اي از نوع استفاده شده سرمیز (به غیر از لیوان نوشیدن)، آشپزخانه به غیر از سرامیک هاي شیشه اي، از 

شیشه داراي ضریب انبساط خطی حداکثر  5 × 10 به توان-6

  کلوین (Kelvin) و در یک محدوده حرارتی بین صفر تا 300 درجه سانتیگراد

7.0%

4817013491000– – – Of toughened glass
ظروف شیشه اي از نوع استفاده شده سرمیز (به غیر از لیوان نوشیدن)، آشپزخانه به غیر از سرامیک هاي شیشه اي، از 

شیشه نشکن
0.0%

4827013499100– – – – Gathered by hand
ظروف شیشه اي از نوع استفاده شده سرمیز (به غیر از لیوان نوشیدن)، آشپزخانه به غیر از سرامیک هاي شیشه اي، دست 

ساز
0.0%

4837013911000– – – Gathered by hand6.0سایر ظروف شیشه اي از کریستال سرب دار، دست ساز%

4847013919000– – – Gathered mechanically6.0سایر ظروف شیشه اي از کریستال سرب دار، ساخته شده به صورت ماشینی%

4857013990000– – Other(سایر ظروف شیشه اي)0.0سایر%

4867303001000– Tubes and pipes of a kind used in pressure 

systems
%7.5لوله ها و پروفیل هاي توخالی از چدن انواعی که در سیستم فشار استفاده می شود.

4877303009000– Other(لوله ها و پروفیل هاي توخالی از چدن)7.5سایر%

4887305110001

– – – With an external diameter of 530 mm 

and more, of steel with rupture resistance 
لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود. جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه ور، با 

 (f) یا 57.6 کیلوگرم) MPa 565 (نقطه شکست) 4.0قطر خارجی 530 میلی متر و بیشتر ، از فوالد با مقاومت در برابر پارگی% 4887305110001and more, of steel with rupture resistance 

(break-down point) of 565 MPa (or 

57.6 kg(f) per mm2) and more1)

 (f) یا 57.6 کیلوگرم) MPa 565 (نقطه شکست) قطر خارجی 530 میلی متر و بیشتر ، از فوالد با مقاومت در برابر پارگی

در mm2) و بیشتر

4.0%

4897305110008– – – Other
سایر(لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود. جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی 

غوطه ور)
6.0%

4907305120000– – Other, longitudinally welded.5.0سایر لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود، جوش داده شده از درازا%

4917306900001
– – For the industrial assembly of motor 

vehicles of headings 8701 to 8705, their 

assemblies and units5)

%4.0سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی، ازآهن یا فوالد، براي مونتاژ صنعتی وسایل نقلیه موتوري سرفصلهاي 8701 تا 8705

4927306900009– – Other(سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی، ازآهن یا فوالد )4.0سایر%

4937308400001– – Shaft lining5.0تکیه گاه و لوازم مشابه براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن یا حائل قراردادن، روکش شفت%

4947308905100– – – Panels comprising two walls of 

profiled (ribbed) sheet with an insulating 
%3.8پانل هایی که از دو دیوار ورق پروفیل (روبان) با هسته عایق تشکیل شده اند

4957308905900– – – Other(صفحه، میله، پروفیل، لوله و همانند از چدن، آهن یا فوالد، آماده شده براي استفاده در ساختمان )3.0سایر%

4967308909801
– – – Weirs, water gates, lock-gates, landing 

stages, fixed docks and other structures for 

marine and shipping facilities

%5.0غالف ها ، دریچه ورودي آب، دریچه آب بند ،بارانداز، اسکله هاي ثابت و سایر سازه ها براي تأسیسات دریایی و حمل و نقل

4977308909809– – – Other(صفحه، میله، پروفیل، لوله و همانند از چدن، آهن یا فوالد، آماده شده براي استفاده در ساختمان )3.0سایر%

4987309005100– – – Exceeding 100,000 l

مخزن، منبع (Tank)، بشکه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (به-استثناي گازهاي فشرده یا مایع شده)، از چدن، آهن یا 

از فوالد، با گنجایش بیش از 100000لیتر، بدون دستگاه هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق 

حرارت، داراي ظرفیت بیشتر از 100000 لیتر

5.0%

4997321111000– – – With oven, including separate ovens9.0اجاق گاز فردار مبله، داراي فر جداگانه%

5007321119000– – – Other(لوازم آشپزي و خوراك گرم کن، با سوخت گازي یا هم با گاز و هم با سایر سوخت ها )10.8سایر%

5017321810000– – For gas fuel or for both gas and other 

fuels
%13.5سایر وسائل خوراك پزي و خوراگ گرم کن با سوخت گازي یا هم با گاز و هم با سایر سوخت ها

5028708912001– – – – Radiators5)0.0رادیاتورها و قطعات مربوطه%

5038708912009– – – – Parts5)0.0رادیاتورها و قطعات مربوطه%


