
 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

49فصل   480  

 اضافه شود : 49به مندرجات یادداشت  فصل  

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

نیاز شرکتهاي هواپیمایی کشورهاي خارجی به تشخیص و موافقت 

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

   

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

 که جنبه علمی و فنی ندارد 
کاهش 

 حذف ردیف تعرفه - 22 فیلم ها از مواد پلیمري چاپ شده  --- 49119920  482

   10 بلیط ، بارنامه و برنامه پرواز  --- 49119930  483

 ابریشم خام (نتابیده) 50020000  484

ریال  60000یا  10

بر 

کیلوگرم(هرکدام 

 که بیشتر باشد)

حذف معادل 

 ریالی

15 

 

 حذف معادل ریالی  20 سایر --- 50040090  485

 حذف معادل ریالی  20 سایر --- 50050090  486

 حذف معادل ریالی  20 تابیده ...نخ ابریشم و نخ  50060000  487

488  52051100 
 29/714نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه آن حداقل  - -

 تجاوز نکند) 14دسی تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک از 
 تامین نیاز داخلی 20 18

489  52051200 

 29/714نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه آن کمتر از   - -

تکس نباشد (نمره آن  دسی 56/232تکس بوده لیکن کمتر از  دسی

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

 اصالح طبقه 20 18



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

490  52052100 
 29/714نخ یک ال ، از الیاف شانه زده ، که اندازه آن حداقل  - -

 بیشتر نباشد) 14تکس باشد (نمره آن در سیستم متریک از  دسی
 اصالح طبقه 20 18

491  52052200 

 29/714نخ یک ال ، از الیاف شانه زده ، که اندازه آن کمتر از   - -

تکس نباشد (نمره آن در  دسی56/232تکس بوده ولی کمتر از  دسی

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

18 اصالح طبقه 

492  52053100 

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

دسی تکس یا بیشتر باشد( نمره هر نخ یک  29/714یک الي آن 

 بیشتر نباشد) 14الي آن در سیستم متریک از  

18 اصالح طبقه 

493  52053200 

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

دسی  56/232تکس بوده ولی از  دسی 29/714یک الي آن کمتر از 

تکس کمتر نباشد. (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش 

 بیشتر نباشد) 43بوده ولی از  14از  

 

18 اصالح طبقه 

494  52054100 

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

تکس یا بیشتر باشد ( نمره هر نخ یک  دسی 29/714یک الي آن 

 بیشتر نباشد) 14الي آن در سیستم متریک از  

 

18 اصالح طبقه 

495  52054200 

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

دسی  56/232دسی تکس بوده ولی از   29/714یک الي آن کمتر از 

تکس کمتر نباشد (نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش 

 بیشتر نباشد) 43بوده ولی از  14 از 

18 اصالح طبقه 

496  52061100 
تکس  دسی 29/714نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه آن  - -

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



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

497  52061200 

 29/714آن کمتر از نخ یک ال ، از الیاف شانه نزده ، که اندازه  - -

تکس نباشد (نمره هر نخ  دسی 56/232تکس بوده ولی کمتر از  دسی

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

 نباشد)

18 اصالح طبقه 

498  52062100 
 29/714نخ یک ال ، از الیاف شانه زده ، که اندازه آن حداقل  - -

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

499  52062200 

دسی تکس بوده   29/714نخ یک ال شانه زده که اندازه  آن   - -

دسی تکس  نباشد (نمره  آن در سیستم  56/232ولی کمتر از 

 بیشتر نباشد) 43بوده ولی از  14متریک بیش از  

 

18 اصالح طبقه 

500  52063100 

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

دسی تکس یا بیشتر باشد(نمره هر نخ یک   29/714یک الي آن  

 بیشتر نباشد)  14الي آن در سیستم متریک  از  

18 اصالح طبقه 

501  52063200 

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

 56/232دسی تکس بوده ولی کمتر از   29/714یک الي آن کمتر از 

دسی تکس  نباشد(نمره هر نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش 

 بیشتر نباشد) 43بوده ولی از  14از  

18 اصالح طبقه 

502  52064100 

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

تکس یا بیشتر باشد (نمره هر نخ یک الدر  دسی 29/714یک الي آن 

 بیشترنباشد) 14سیستم متریک از

18 اصالح طبقه 

503  52064200 

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

دسی  56/232دسی تکس بوده ولی از   29/714یک الي آن کمتر از 

نخ یک الي آن در سیستم متریک بیش  تکس کمتر نباشد (نمره هر

 بیشتر نباشد) 43بوده ولی از  14از  

18 اصالح طبقه 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

504   با دسی تکس 6نخ پلی امید ... اصالح طبقه 

 تامین نیاز داخلی 4 10 نخ بسیار مقاوم از پلی استرها 54022000  505

506  54024500 
 15 10 از نایلون با سایر پلی آمیدها--

 از تولید داخلیحمایت 

507  54024600 

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

RLS/KG 

هرکدام که 

 بیشتر باشد

15 
حذف معادل  –حمایت از تولید داخلی

 ریالی

508  54024700 
 15 10 از پلی استرها--

 حمایت از تولید داخلی

509  54024800 
 15 10 از پلی پروپیلن--

 تولید داخلیحمایت از 

510  54024910 
 15 10 نخ کشش پذیر ---

 حمایت از تولید داخلی

511  54024990 
 15 10 سایر ---

 حمایت از تولید داخلی

 حمایت از تولید داخلی 15 10 از پلی استرها -- 54025200  512

 15 10 سایر-- 54025900  513

درج حقوق ورودي مقابل ردیف تعرفه و 

اضافه کردن دو صفر به آخرشماره 

 تعرفه

 93حذف ردیف طبق مصوبه کتاب سال  15 10 نخ کشش پذیر  --- 54025910  514



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

 93حذف ردیف طبق مصوبه کتاب سال  15 10 سایر  --- 54025990  515

 حمایت از تولید داخلی 15 10 از نایلون یا از سایر پلی آمیدها -- 54026100  516

 داخلیحمایت از تولید  15 10 از پلی استرها  -- 54026200  517

 15 10 سایر-- 54026900  518

درج حقوق ورودي مقابل ردیف تعرفه و 

اضافه کردن دو صفر به آخرشماره 

 تعرفه

 93حذف ردیف طبق مصوبه کتاب سال  15 10 سایر  --- 54026990  519

520  5407 
و حذف زیر نویس ردیف  54حذف مندرجات ذیل یادداشت فصل 

5407 
 حذف مندرجات ذیل یادداشت - -

 اصالح طبقه 15 12 یک ال-- 55092100  521

 اصالح طبقه 15 12 چند ال(تابیده) یا کابله-- 55092200  522

 اصالح طبقه 15 12 یک ال-- 55093100  523

 اصالح طبقه 15 12 چند ال(تابیده) یا کابله-- 55093200  524

 اصالح طبقه 15 12 یک ال-- 55094100  525

 اصالح طبقه 15 12 چند ال(تابیده) یا کابله-- 55094200  526



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

527  55095100 
که عمدتا یا منحصرا با الیاف مصنوعی غیر یکسره مخلوط شده --

 باشند
 اصالح طبقه 15 12

 اصالح طبقه 15 12 که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشند-- 55095300  528

 اصالح طبقه 15 12 سایر-- 55095900  529

 اصالح طبقه 15 12 شده باشند که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط-- 55096200  530

 اصالح طبقه 15 12 سایر-- 55096900  531

 اصالح طبقه 15 12 که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشند-- 55099200  532

 اصالح طبقه 15 12 سایر-- 55099900  533

 اصالح طبقه 15 12 یک ال-- 55101100  534

 طبقهاصالح  15 12 چند ال(تابیده) یا کابله-- 55101200  535

 اصالح طبقه 15 12 سایرنخ ها، که عمدتا یا منحصرا با پنبه مخلوط شده باشند- 55103000  536

 اصالح طبقه 15 12 سایر نخ ها- 55109000  537

538  هاي تار و پودباف پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازي 



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

539  هاي تار و پودباف سایر پارچه  ریالی و همسان سازيحذف معادل 

540  هاي تار و پودباف پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازي 

541  هاي تار و پودباف سایر پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازي 

542  هاي تار و پودباف پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازي 

543  تار و پودباف هاي سایر پارچه حذف معادل ریالی و همسان سازي 

544  

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

water jet  سانتی متر تولید گردیده  160الی  5به صورت رول به عرض

 است.

 

اصالح شرح  و همسان سازي 

545  منسوج نبافته همسان سازي 

546  56031210 

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

water jet  سانتی متر و وزن  160الی  5به صورت رول به عرض

 گرم در هر متر مربع تولید گردیده است. 55حداکثر 

 

 اصالح شر ح و همسان سازي 26 32

547  --- (منسوج نبافته) سایر همسان سازي 

548  منسوج نبافته همسان سازي 

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



 شرح کاال شماره تعرفه ردیف

مجموع حقوق گمرکی و سود 

 مالحظات بازرگانی (درصد)

 مصوب فعلی

550    پارچه استخوان بندي الستیک از جنس پلی استر آغشته شده    

551   پارچه استخوان بندي الستیک از جنس پلی استر آغشته شده   

552  5907و  5903هاي فصل  پارچه همسان سازي 

553  5907و  5903هاي فصل  پارچه همسان سازي 

554  5907و  5903هاي فصل  پارچه همسان سازي 

555  5907و  5903هاي فصل  پارچه همسان سازي 

556    منسوج آغشته شده تسمه نقاله    

 ایجاد ردیف تعرفه 4 - سایر- 59119000  557

 - 4 پد نمدي نوار کاست و... --- 59119010  558

حذف گردد . ایجاد و اصالح ردیف 

با مجموع حقوق  59119000تعرفه 

 درصد 4گمرکی و سود بازرگانی 

 - 4 سایر --- 59119090  559

حذف گردد . ایجاد و اصالح ردیف 

با مجموع حقوق  59119000تعرفه 

 درصد 4سود بازرگانی گمرکی و 

560  68061000 

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

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

 ورق یا رول

 اصالح طبقه 15 12


