
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

های اقتصادیمعاونت بررسی  
 

 1399تغییرات اعمال شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 کتاب مقررات صادرات و وارداتدر  یتغییرات،09/01/1399 هـ مورخ  57522ت /1235شماره به هیات وزیران  ابالغیه مصوبهبنابر 

های فصول ذیل یادداشت یمندرجاتدرج از جمله تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حذف و یا اصالح شرح تعرفه و  1399سال 

های که در این گزارش به مهم ترین نکات آن اشاره خواهد شد و ضمن بیان برخی ابهامات که در سیاست کتاب اعمال شدهاین 

، کاالهایی که در 1399خورد، فهرستی از کاالهای جدید اضافه شده به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ای به چشم میتعرفه

 شود. اند و کاالهایی که شرح تعرفه آنها تغییر کرده است، ارائه میل جدید با افزایش یا کاهش نرخ حقوق ورودی همراه بودهسا

1399وردین ماه فر  

http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1399/1/10/30769_420.pdf
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کتاب  مورد تغییرات در 464، 09/01/1399 مورخ  هـ 57522ت /1235 شمارهبه هیات وزیران  ابالغیه مصوبهبنابر 

درج اصالح شرح تعرفه و  و یا حذفتغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی،  از جمله 1399سال  مقررات صادرات و واردات

ردیف تعرفه در سال  464که به اشتباه تغییر  اعمال شدهفصول کتاب مقررات صادرات و وارادات  هایذیل یادداشت یمندرجات

، هستندتعرفه هشت رقمی  هایردیفاگرچه برخی از این موارد مربوط به حذف، اصالح و یا ایجاد  .است عنوان شده 1399

در برخی و یا اضافه شده  در باالی کدهای تعرفه عنوان آنها هایی است کهاما تعدادی از تغییرات ایجاد شده مربوط به سرتعرفه

نتایج این ای از موارد هم ذیل تعدادی از فصول کتاب مقررات، توضیحاتی اضافه شده است. به طور کلی در ادامه، خالصه

 شود:ارائه میاصالحات 

 215  15از این تعداد،  شده است. ارائه 1در جدول فهرست آنها که  رقمی ایجاد شده هشتردیف تعرفه 

 به سبب لزوم مورد 5و ( 1)مشخص شده با رنگ سبز در جدول حقوق ورودی  افزایش به دلیل لزوم مورد

ایجاد  ،گروه خودنسبت به سایر محصوالت هم( 1)مشخص شده با رنگ نارنجی در جدول  حقوق ورودی کاهش

 اند. شده
 11  هایتعرفهسر از مورد  5 قرار گرفته و مقررات کتاب باالی برخی کدهای تعرفه سر تعرفه به عنوانمورد 

 اند.اصالح شدهنیز  ،98فعلی فصل 
  ردیف تعرفه 5حقوق ورودی و  افزایش، 1399در سال  رقمیهشت  ردیف تعرفه 84حقوق ورودی 

 نوک خودکار قلم مغزی) 96086000کد تعرفه مربوط به  تعرفهنرخ افزایش  بیشترین .یافته است کاهشنیز 

به ترتیب  3و  2ول اجد. بوده است (پیاز) 7031010کد تعرفه مربوط به  تعرفهنرخ بیشترین کاهش و ای( ساچمه

 دهند.و میزان تغییرات نرخ آنها را نشان می 1399فهرست اقالم مشمول افزایش و کاهش نرخ حقوق ورودی در سال 
  کاال در فصل برداشت )اول مرداد  ترخیصممنوعیت نیز مشمول )برنج نیمه سفید شده(  10063000کد تعرفه

است.  واحد درصد کاهش یافته 16 ،شده و نرخ حقوق ورودی آنهر سال تا آخر آبان همان سال( 
 صادرات  نیز در کتاب مقررات 98کدهای تعرفه فصل  و تمامیکد تعرفه هشت رقمی  60ه شرح تعرف

فهرست جدید آنها درج شده است. 4در جدول اند که بوده ات )بعضاً جزئی(مشمول اصالح 1399و واردات سال 
 9 کتاب مقررات صادرات و واردات اضافه شده  مختلف توضیحات به مندرجات ذیل یادداشت های فصول مورد

است. 
 در تغییراتی در نرخ تعرفه واردات برخی اقالم صورت گرفت. به عنوان مثال؛  1398ذکر است در اواخر سال  شایان

 حقوق ورودی ،یوزرات بهداشت و استفاده همگان ازیاقالم مورد ن نیتامبیماری کرونا در کشور و به منظور پی شروع 

http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1399/1/10/30769_420.pdf
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 22071090با کد تعرفه  و الکل 39262010با کد تعرفه  )گان(یپزشک یو لباس ها 39269030با کد تعرفه  ماسک

ثبت نشده است. هیات وزیران  مصوبهدر این به صفر کاهش یافته؛ اما این تغییرات 
  حقوق ورودی برخی  در طول سال نرخ یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است کهعالوه بر موارد فوق؛

و یا حتی برخی کاالها با ممنوعیت واردات یا صادرات مواجه شوند؛  دفعی شوددستخوش تغییرات ممکن است اقالم 

این حتی گیرد و صورت نمیو در مقاطع زمانی مناسب های مربوط به این تغییرات به صورت دقیق رسانیاطالعاما 

برخی در این در حالی است که شود. کتاب مقررات صادرات و واردات درج و یا مشاهده نمیدر تغییرات تصمیمات و 

زند و متحمل ضرر و زیان ذکور دست به تجارت میصادرکننده یا واردکننده بدون اطالع قبلی از تغییرات م ،موارد

سال، توان مدیریت و ای در طول یکهای تعرفهدم اطالع از تصویر روشن سیاست. عدنشومی قابل توجهی

و یا لغو بازارهای صادراتی  باعث از دست دادنهای تولیدی و صادراتی، سلب و چه بسا ریزی بهینه را از بنگاهبرنامه

 شود.  آنها میامین کاالهای وارداتی موردنیاز و بروز خسارت و زیان ناشی از قراردادهای ت
  هزار میلیاردتومان  20.87برابر با  1104تحت ردیف درامدی دولت، درامد مالیات بر واردات  1399در الیحه بودجه

عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، در نظر گرفته شده بود که بعد از بررسی در تومان به 4200نرخ ارز با فرض و 

ها خرجی(، ثبت معافیت-)جمعی های اجراییسه جزء درامدی شامل حقوق ورودی دستگاهکمیسیون اقتصادی دولت، 

زاء قبلی اضافه و مجموع درامد ونقل به اجقانون مدیریت حمل 3و تخفیفات گمرکی و حقوق ورودی موضوع ماده 

هزارمیلیاردتومان تغییر یافت. با توجه به پیشنهاد  25.63به کل کشور،  1399در قانون بودجه مالیات بر واردات 

کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس برای تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ ارز رسمی به ارز 

 مربوط به حقوق 110401های جدید ایجاد شده و عدم تغییر رقم درامدی ردیفنیمایی، مشخص نیست با توجه به 

مشمول تغییر شده است یا خیر.، ورودی، آیا نرخ ارز مبنای تعیین حقوق ورودی
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 1399کدهای تعرفه هشت رقمی جدید در کتاب مقررات صادرات و واردات سال  -1جدول 

 شرح تعرفه تعرفهکد  ردیف شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

  شیر خشک صنعتی از شیر گاو   انواع چای سبز 

  شیر خشک صنعتی از شیر شتر   سایر چای سبز 

  بذر نخود فرنگی   انواع چای چای سیاه 

  سایر نخود فرنگی   سایر چای سیاه 

  بذر نخود   گندم دامی 

  نخود معمولی   گندم معمولی 

  )نخود رنگی )دسی   سایر گندم و مخلوط گندم 

   بذر لوبیا   بذر برنج 

  ماش سبز   سایر برنج 

  سایر لوبیا رسمی   بذر گیاه غازیانی 

  بذر لوبیا قرمر کوچک   سایر  گیاه غازیانی 

  سایر  لوبیا قرمر کوچک   بذر تریکال 

  بذر لوبیا رسمی، همچنین لوبیا سفید   سایر تریکال 

  بذر  لوبیا چشم بلبلی   بذر سایر غالت 

  سایر لوبیا چشم بلبلی   سایر غالت 

  بذر سایر لوبیا   بذر دانه کنجد 

  سایر لوبیا   سایر دانه کنجد 

  بذر عدس   سایر دانه گلرنگ 

  دال عدس   بذر اسپرس 

  سایر عدس   بذر سایر گونه های گیاهی علوفه ای 

  بذر باقال   پوست گردو، بادام، پسته، فندق 

  سایر باقال   )کارامل )قند سوخته 

  بذر پیگون   تارتر خام 

   پیگونسایر   سایر تارتر خام 

  خرما برحی   تفاله )پوست و دانه( حاصل از فرآورده های گوجه فرنگی 

  خرما ربی   
های نباتی، آخال و محصوالت فرعی مواد نباتی و تفاله سایر

 نباتی....

  خرما کلوته   
و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا  توتون

 ساقه بریده باشد

  خرما خاصویی   
تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده 

 باشد
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 1399کدهای تعرفه هشت رقمی جدید در کتاب مقررات صادرات و واردات سال  -1جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

  
سایر توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام 

 های آن دور بریده یا ساقه بریدهبرگ
  خمیر سرگرمی کودکان 

  
توتون آماده یا فرآوری شده )خرمن آماده( 

 برای تولید سیگارت
  چسب گرما ذوب 

  
ها و تنباکوهای ساخته شده و توتون سایر 

 ها و تنباکوهای...بدل توتون
  

سایر محصوالت مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا 
 چسباننده...

  به صورت پرک   چسب گرما ذوب 

  

هیدرواکسید سدیم )سودسوزآور(؛  سایر 
هیدرواکسیدپتاسیم )پتاس سوزآور(؛ پراکسید 

 سدیم و پراکسید پتاسیم. 
  

 39 01ها براساس پلیمرهای مشمول شماره  سایر چسباننده
 یا براساس کائوچو  39 13لغایت 

  کتامین، امالح آن   
)حشره  1یادداشت شماره فرعیسایر محصوالت مشخص شده د 

 کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( پرخطر

  سایر ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژنه   

)حشره  1سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی
کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( متوسط 

 خطر

  متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات خالص   
)حشره  1سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی

 کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم خطر

  با کاربرد دامپزشکی   
)حشره  1سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی

 ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( پرخطرکش ها، 

  بر پایه آب   

)حشره  1سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی
کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( متوسط 

 خطر

  ها به صورت مجموعه سایر رنگ   
)حشره  1شده د یادداشت شماره فرعیسایر محصوالت مشخص 

 کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم خطر

  بندی آماده برای خرده فروشیدر بسته   

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( 

 پرخطر

  
حین ها برای قبل از اصالح،فرآورده سایر 

 اصالح و بعد از اصالح صورت
  

)حشره  1سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی
کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( متوسط 

 خطر

  آلکیل اتر سولفات   چسب گرما ذوب 

  سدیم دی ایزو پروپیل نفتالن سولفونات   
 39 01ها براساس پلیمرهای مشمول شماره  سایر چسباننده

 یا براساس کائوچو  39 13لغایت 

  نمک فسفانه آمین اریل فنل اتوکسیله   چسب گرما ذوب 

  آمین چرب اتو کسیله   
محصوالت مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا سایر 

 چسباننده...



 
 

 

6 



 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399کدهای تعرفه هشت رقمی جدید در کتاب مقررات صادرات و واردات سال  -1جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

  چسب گرما ذوب   

 2فرعی سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم 

 خطر

  

ها براساس پلیمرهای مشمول سایر چسباننده
یا براساس  39 13لغایت  39 01شماره  
 کائوچو 

  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
علفک ها و ...( )حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، 

 پرخطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  1شماره فرعی

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( پرخطر
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( 

 متوسط خطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  1شماره فرعی

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( متوسط خطر
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم 

 خطر

  

مشخص شده د یادداشت سایر محصوالت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  1شماره فرعی

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم خطر
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( 

 پرخطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  1فرعیشماره 

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( پرخطر
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( 

 متوسط خطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
ضدجوندگان، )حشره کش ها،  1شماره فرعی

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( متوسط خطر
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم 

 خطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  1شماره فرعی

 علفک ها و ...( کم خطرقارچ کش ها، 
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( 

 پرخطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  2شماره فرعی 

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( پرخطر
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( 

 متوسط خطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  2شماره فرعی 

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( متوسط خطر
  

 2مشخص شده د یادداشت شماره فرعی  سایر محصوالت
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم 

 خطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  2شماره فرعی 

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم خطر
  

 2شماره فرعی سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( 

 پرخطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  2شماره فرعی 

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( پرخطر
  

 2سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت شماره فرعی 
ضدجوندگان، قارچ کش ها، علفک ها و ...( کم )حشره کش ها، 

 خطر

  

سایر محصوالت مشخص شده د یادداشت 
)حشره کش ها، ضدجوندگان،  2شماره فرعی 

 قارچ کش ها، علفک ها و ...( متوسط خطر
  

فرآورده های بیولوژیک برای دفع آفت )آفت کش های 
 بیولوژیکی(
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399هشت رقمی جدید در کتاب مقررات صادرات و واردات سال کدهای تعرفه  -1جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

  با کاربرد دامپزشکی   دستگاه سوزن کامل 

  با کاربرد دامپزشکی   تکه مرکزی سوزن 

  الک غلط گیر   
سوزن، ریل تقاطعی، میله سوزنبانی و سایر لوازم تقاطع یا  سایر

 تغییر مسیر

  
رزیت اپوکسی گرید غذایی و بهداشتی غیر از 

 رنگ های پودری آماده و نیمه آماده
  مفتول روی 

  

مخزن کامپوزیتی ویژه گاز برای خوردو و 
 200با حداقل تحمل فشار جایگاه های سوخت 

 بار
  ،از روی.  سایر میله، پروفیل و مفتول 

  سایر جعبه، صندوق، قفسه و اشیای همانند   
قیچی باغبانی )از جمله قیچی برای بریدن گوشت پرندگان که با 

 کند(یک دست کار می

  مستحکم شده با مواد نسجی   قیچی باغبانی 

  

های نقاله یا تسمه تسمه و مجموعه سایر 
انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیز، مستحکم شده 

 فقط با مواد نسجی
  قیچی باغبانی 

  
درب پوش برای ظروف گوناگون )انواع رابر 

 استاپر و پالنجر(
  

بر، قیچی باغبانی و ابزارهای همانند که با دو قیچی پرچین سایر 
 کنددست کار می

  
اشیا قابل باد کردن جهت قطعات، ماشین آالت 

 و تجهیزات
  اره دستی ویژه هرس 

  
چرم و پوست دباغی شده یا تازه دباغی  سایر 

 آمیزی نشدهشده ولی هنوز رنگ و رنگ
   اره دستی سایر 

  )کاغذ پشت خاکستری )طوسی   درب آسان بازشو از جنس فوالد 

  

کاغذ و مقوا، قشرزده، اندوده شده در یک  سایر 
چینی( یا با سایر یا دو سطح با کائولن )خاک

مواد غیرآلی، با یا بدون چسباننده، غیر از 
 قشرزد....اندودن و 

  قطعات منفصله موتورهای چهارزمانه 

 سانتی متر 220با عرض حداقل   سوپاپ برای انواع موتورهای درونسوز تراکمی احتراقی 



سایر تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از مواد 
 نسجی، حتی آغشته، اندوده، پوشانده شده یا
مطبق شده با ماده پالستیکی، یا مستحکم شده 

 با فلز یا با مواد دیگر

  
تلمبه های رفت و برگشتی از نوع پیستونی و دیافراگمی برای 

 سمپاش

 کفش مخصوص دوچرخه سواری دارای قفل
 برای چفت روی پدال

  سایر بادزن ها با جریان مستقیم 

 کفش مخصوص دوچرخه سواری دارای قفل
 برای چفت روی پدال

   وات با جریان متناوب 125سایر بادزنها با قدرت حداکثر 

 کفش مخصوص دوچرخه سواری دارای قفل
 برای چفت روی پدال

  چیلر تراکمی و مینی چیلر تراکمی 
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399رقمی جدید در کتاب مقررات صادرات و واردات سال کدهای تعرفه هشت  -1جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

  
فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودروهای دیزلی 

 بصورت کامل
  

وات و  750الکتریکی شیرهای صنعتی  به قدرت بیشتر از  گرعمل
 کیلو وات 75حداکثر 

  سم پاش هایی که به تراکتور متصل می شود   اینورتورهای خورشیدی 

  

وسایل مکانیکی )حتی آنهایی که با  سایر 
کنند( برای افشاندن، نیروی دست کار می

 ریز ...پراکندن و پاشیدن به صورت ذرات
   کنندمیکوره ها و فرها که به وسیله القا عمل 

  سطل، بیل   
الکتریک عمل ها و فرها که به وسیله از دست دادن دیکوره
 کنندمی

  چنگک، گیره   های دارای صفحه کلید غیرلمسیگوشی 

  نشاکار برنج   گوشی تلفن همراه به صورت قطعات منفصله 

  بذرکارهای کشت مستقیم   سامانه ارتباطی پیجینگ و اینترکام 

  
سایر باسکول برای توزین استمراری کاال روی 

 نقاله
  

دیودهای نورافشان جفت و جور شده با سایر قطعات الکترونیکی 
 جهت روشنایی المپ

  قارچ بندیدستگاه درجه   

کابل سیم پیچی ترانسفورماتور عایق شده متشکل از مجموعه 
سیم های مسی تخت الکی جابجا یا پس و پیش برای ولتاژ بیش 

 ولت 1000از 

  

کردن، جورکردن یا ها برای پاکسایر ماشین
میوه یا سایر  مرغ،بندی کردن تخمدرجه

 محصوالت کشاورزی
  بدون اتصاالت 

  مجموعه قیچی و وسایل هرس باغبانی بادی   چرخ، محور، تفکیک یا سوار شده 

  

سایر ابزارها برای کارکردن در دست، 
پنوماتیک، هیدرولیک یا توأم شده با موتوربرقی 

 یا غیربرقی. 
  

آهن یا تراموا یا نواقل روی اجزاء و قطعات لوکوموتیوهای راه سایر 
 آهن. خط راه

  
مجموعه قیچی برقی و وسایل برقی دستی 

 باغبانی
  دریچه سقف خودرو 


سایر ابزارها برای کارکردن در دست، 
پنوماتیک، هیدرولیک یا توأم شده با موتوربرقی 

 یا غیربرقی. 
  جعبه دنده خودکار 

)دستگاه های استخراج رمز ارزها )ماینر   اجزا قطعات جعبه دنده خودکار 

مدوالتور سیستم ترمز   جعبه فرمان الکتریکی خودرو سواری و وانت 

 سایر شیر برای انتقاالت اولئوهیدرولیکی یا
 پنوماتیکی

  موتور سیکلت برقی 

شیر مخصوص تیوب و تایر   مجموعه کامل قفس پرورش ماهی شامل همه تجهیزات 

الکتریکی شیرهای صنعتی به قدرت ر گعمل
 وات 750حداکثر 

  
سایر ادوات شناور )مثالً، کلک، مخزن، صندوق زیرآبی، سکوی 

 تخلیه و بارگیری، بوئه و برج عالئم )فانوس دریایی((. 
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399کدهای تعرفه هشت رقمی جدید در کتاب مقررات صادرات و واردات سال  -1جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف شرح تعرفه کد تعرفه ردیف

  از جنس پالستیک   اجزا و قطعات دستگاه جراحی با لیزر 

  کشی یا محاسبه ریاضیسایر آالت رسامی، خط   دستگاه پمپ قلب و ریه واکمو 

  گرافیهای سینتیدستگاه   اجزا و قظعات دستگاه پمپ قلب و ریه واکمو 

  اجزا و قطعات دستگاه سینتی گراف   سایر، همچنین اجزا و قطعات و متفرعات 

  
های ردیف اجزا و قطعات سایر دستگاه

901819 
  دستگاه های ماساژ، صندلی ماساژ 

  های اشعه ماوراء بنفش یا مادون قرمز دستگاه   
دیودهای نورافشان جفت و جور شده با سایر قطعات الکترونیکی 

 جهت روشنایی چراغ

  
های دارای پرتوهای اجزا و قطعات دستگاه

 فرابنفش یا فرو سرخ
  و ... سایبان برای باغ متشکل از سازه و پوشش مربوطه 

  

سایر آالت و وسایل مورد استفاده در علوم 
پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی، 

گرافی، سایر همچنین دستگاه سینتی
 های برقی ـ طبی و آالت امتحان چشمدستگاه

  سایر قطعات خودکار 

  
دستگاه اپکس لویکتیور که با حسگر و میدان 

 گیرندالکتریکی عمق کانال دندان را اندازه می
  

قطعات منفصله وسیله حمل و نقل ده نفر یا بیشتر با نیرو محرکه 
 به استثنای الستیک %20برقی با ساخت داخل کمتر از 

  

اجزا و قطعات دستگاه اپکس لویکتیور که با 
را حسگر و میدان الکتریکی عمق کانال دندان 

 گیرنداندازه می
  

قطعات منفصله وسیله حمل و نقل ده نفر یا بیشتر با نیرو محرکه 
 به استثنای الستیک %20برقی با ساخت داخل حداقل 

  دستگاه لیزر دندانپزشکی   
به  %14خودرو سواری با موتور برقی با ساخت داخل حداکثر 

 استثنای الستیک

  اجزا و قطعات لیزر دندانپزشکی   
درصد  14خودرو سواری با موتور برقی با ساخت داخلی بیشتر از 

 به استثنای الستیک

  
دستگاه سایر آالت و وسایل مورد استفاده در 

 …علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی 
 98870434 

با  -تن 5تا  3.5و نقل کاال بین  وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل
 درصد به استثنای الستیک 40ساخت داخلی بیشتر از 

 اجزا و قطعات آالت و وسایل مورد استفاده در

 …علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی
  

با  -تن 5وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل و نقل کاال بیش از 
 %20ساخت داخل کمتر از 

اجزا و قطعات دستگاه همودیالیز   
تن با  5وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل و نقل کاال بیش از 

 به استثنای الستیک %30تا کمتر از  %30ساخت داخل 

دستگاه انکوپاتور نوزاد   
با تن  5وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل و نقل کاال بیش از 

 به استثنای الستیک %40تا کمتر از  %30ساخت داخل 

اجزا و قطعات انکوپاتور نوزاد  تن با  5وزن ناخالص وسیله نقلیه حمل و نقل کاال بیش از
 به استثنای الستیک %40ساخت بیش از 

دستگاه جراحی با لیزر - 

 مصوبه هیات وزیران منبع: 

 اند. اند با رنگ نارنجی مشخص شدهاند، با رنگ سبز و مواردی که به دلیل لزوم کاهش نرخ حقوق ورودی ایجاد شده* مواردی که به سبب لزوم افزایش نرخ حقوق ورودی ایجاد شده
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399کدهای تعرفه مشمول افزایش نرخ حقوق ورودی در سال  -2جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف
 نرخ مصوب

 )درصد(   

 میزان افزایش نرخ 

 )واحد درصد(

 سایر فلفل خرد نشده و نسابیده  
اسپند  
نعناع  
تخم شربتی  
نعناع فلفلی  
ریشه سنبل الطیب  


سایر نباتات، اجزای نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف 

رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتی بریده کشی یا همانند به کار میکشی، انگلحشره
 شده، خرد شده یا پودر شده. 

 

حتی خردشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج های جامد، و سایر آخالله کنجا
 آیدروغن سویا به دست می

 

سیلینیوم  
)منواکسید سرب )مردار سنگ  
 )بوتانول )متیل اتیل کتن  
رنگ پشت آینه  

ها؛ های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانههای پیوندزنی، سیمانبرها، بتانههای شیشهبتانه
 رود اندودهایی که در نقاشی به کار می

 


ها؛ های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانههای پیوندزنی، سیمانبرها، بتانههای شیشهسایر بتانه

رود؛ اندودهای بنایی غیرنسوز برای نمای ساختمان، برای دیوارهای اندودهایی که در نقاشی به کار می
 داخلی، برای کف، برای سقف و همانند. 

 

 سولفونهالکیل بنزن  
هاچسب  


های آماده که در جای دیگر گفته نشده یا مشمول شماره دیگرتعرفه ها و سایر چسبانندهسایر چسب

بندی شده برای نشده باشد؛ محصوالت از هر قبیل مورد مصرف به عنوان چسب یا چسباننده، بسته
 خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده با وزن خالص که از یک کیلوگرم بیشتر نباشد. 

 

 الکیل بنزن خطی  
 خمیر رنگ  

 رزین های اپوکسید -رنگ پودری آماده و نیمه آماده، حتی به شکل فلس و یا گرانول  

 سایر پلی استرها-رنگ پودری آماده و نیمه آماده به شکل فلس و یا گرانول  

استر به شکل گرانول و یا فلس های پلیرزین  
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399دهای تعرفه مشمول افزایش نرخ حقوق ورودی در سال ک -2جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف
 نرخ مصوب

 )درصد(   

 میزان افزایش نرخ 

 )واحد درصد(

 منسوج دو طرف پوشش داده شده باPVC  ویژه تابلوهای تبلیغاتی  

 الیه و باالتر مقاوم در مقابل نفوذ اکسیژن و هوا  5کیسه اسپتیک  

کائوچوی ولکانیزه مستحکم شده یا جور شده  به نحوی دیگر با سایر مواد بدون لوازم لوله و شیلنگ از
 و ملحقات 

 

کائوچوی ولکانیزه مستحکم شده یا جور شده  به نحوی دیگر با سایر مواد با لوازم و لوله و شیلنگ از
 ملحقات 

 

کائوچوی ولکانیزه مستحکم شده یا جور شده  به نحوی دیگر فقط با مواد نسجی لوله و شیلنگ از
 بدون لوازم و ملحقات 

 

کائوچوی ولکانیزه مستحکم شده یا جور شده  به نحوی دیگر فقط با مواد نسجی با لوله و شیلنگ از
 لوازم و ملحقات 

 

کائوچوی ولکانیزه مستحکم شده یا جور شده  به نحوی دیگربا سایر مواد بدون لوازم لوله و شیلنگ از
 و ملحقات 

 

کائوچوی ولکانیزه مستحکم شده یا جور شده  به نحوی دیگربا سایر مواد با لوازم و لوله و شیلنگ از
 ملحقات 

 

کنپاک  
 کاغذ استنسیل تکمیل نشده  
گیری شده یا پرس شده از خمیر کاغذ اشیای قالب  
 شبکه النه زنبوری  
 چرخ زنجیری مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  
سایر چرخ زنجیری  

 اسب بخار و کمتر مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  260گریدر و تسطیح کننده با قدرت  

 اسب بخار و کمتر 260سایر گریدر و تسطیح کننده با قدرت  
 سایر گریدرها مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  
سایر گریدرها  
 اسب بخار و کمتر مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  150غلتک راه سازی با قدرت  
 اسب بخار و کمتر  150سایر غلتک راه سازی با قدرت  
 سایر )غلتک راهسازی(مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  
راهسازی( سایر )غلتک  
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399دهای تعرفه مشمول افزایش نرخ حقوق ورودی در سال ک -2جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف
 نرخ مصوب

 )درصد(   

 میزان افزایش نرخ 

 )واحد درصد(

 اسب بخار و کمتر مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  310لودر با قدرت  
 اسب بخار و کمتر 310سایر لودر با قدرت  
 اسب بخار و کمتر مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  220انواع بیل مکانیکی به قدرت  
 اسب بخار و کمتر 220سایر انواع بیل مکانیکی به قدرت  
 سایر بیل مکانیکی، گودبردار، لودر و لودر بیل دار مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر  
 سایر بیل مکانیکی، گودبردار، لودر و لودر بیل دار  
های بولدوزر یا انگلدوز تیغه  
های کودکنندهتوزیع  
 اتو پرس از نوع خانگی  
باشندهای اعتباری میوسیله کارتخوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی آنها بههای کارتدستگاه  
گیری تزریقی های قالبماشین  
اکسترودرها  
گیری دمیدنیهای قالبماشین  
های شکل دادن با حرارتگیری با تخلیه هوا و سایر ماشینهای قالبماشین  

های کارکردن روی کائوچو یا مواد پالستیکی یا برای ساختن محصوالت آالت و دستگاهسایر ماشین
 های دیگر این فصل نباشد. از این مواد، که در جای دیگر این فصل گفته نشده و مشمول شماره

 

ها آالت و دستگاهسایر ماشین  
 ورودی خودروهای انژکتوریشیر تنظیم هوای  
 پلیت باتری  

 ،دستگاه های  عالمت دادن سمعی جهت خودروهای اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت
 ها تریلرها و کشندهآالت راهسازی و کشاورزی، تریلرها، نیمهماشین

 

 دادن سمعیسایر دستگاه های  عالمت  
 پتانسیومتر جهت تنظیم هوای ورودی و سوخت در موتورهای انژکتوری  
مدارهای چاپی  
 ترمینال ریلی  

 کنترل پنل الکتریکی مخصوص لوازم خانگی، )یخچال، لباسشویی و...( و لوازم صوتی و تصویری
 )تلویزیون، رادیو پخش و ...(

 

کابل های الیاف نوری دارای اتصاالت  
جاروبک  
سایر سپرها و اجزا و قطعات آنها  
( 6814استثنای لنت کالچ سوار نشده، مشمول ردیف برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی )به  
با اتصاالت  
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399دهای تعرفه مشمول افزایش نرخ حقوق ورودی در سال ک -2جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف
 نرخ مصوب

 )درصد(   

 میزان افزایش نرخ 

 )واحد درصد(

بدون اتصاالت  
 برای سنجش یا چک کردن فشار  
حسگر دمای هوای ورودی دریچه هوای موتورهای انژکتوری  
 اکسی پیلوت  
یونیت کنترل موتور خودرو  
گیرندها از انواعی که برای وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده قرار مینشیمن  
بال گوی )توپ( رنگی مخصوص ورزش پینت  
مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه  
 خودکار  
روان نویس  
ایمغزی قلم خودکار نوک ساچمه  

 محاسبات گزارشو منبع: مصوبه هیات وزیران 

 

 

 1399کدهای تعرفه مشمول کاهش نرخ حقوق ورودی در سال  -3جدول 

 شرح تعرفه کد تعرفه ردیف
نرخ مصوب 

 )درصد(

میزان کاهش نرخ 

 )واحد درصد(

 گندم دروم بذر 
پیاز 

منیزیت مرده از طریق Sintered  (با عیار اکسید منیزیم )تجزیه شیمیایی 

(MgO)   درصد93حداکثر Fe2O3 کمتر از سه درصد 


0 ها به جز درومسایر گندم بذر
برنج نیمه سفید شده 

 محاسبات گزارشمنبع: مصوبه هیات وزیران و 
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 کشاورزی تهراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

های اقتصادیمعاونت بررسی  

 1399سال  اصالح شرح تعرفه در کتاب مقررات صادرات و واردات مشمولفهرست کدهای تعرفه  -4جدول 

 کد تعرفه ردیف کد تعرفه ردیف کد تعرفهردیف
 





 




 



 
 


 

 منبع: مصوبه هیات وزیران 

 

 

 

  


