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نوع کاال
مرغان خانگی شماره  0105بریده نشده بصورت قطعات ،تازه و یا سرد کرده بصورت
پرکنده و نیمه تمیزشده ،همراه با سر و پا ،تحویل  83درصد بصورت جوجه

تعرفه گمرکی
هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

ردیف

کد کاال

1

0207111000

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

2

0207113000

مرغان خانگی بریده نشده بصورت قطعات ،تازه و یا سرد کرده بصورت پرکنده و تمیز
شده بدون سر و پا همراه با گردن ،دل ،جگر و سنگدان ،تحویل  70درصد بصورت
جوجه

%18
%18

3

0207119000

مرغان خانگی بریده نشده بصورت قطعات ،تازه و یا سرد کرده بصورت پرکنده و تمیز
شده بدون سر ،پا ،گردن ،دل ،جگر و سنگدان ،تحویل  65درصد بصورت جوجه

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

4

0207121000

مرغان خانگی بریده نشده بصورت قطعات ،منجمد بصورت پرکنده و تمیز شده بدون
سر و پا همراه با گردن ،دل ،جگر و سنگدان ،تحویل  70درصد بصورت جوجه

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

5

0207129000

مرغان خانگی بریده نشده بصورت قطعات ،منجمد بصورت پرکنده و تمیز شده بدون
سر ،پا ،گردن ،دل ،جگر و سنگدان ،تحویل  65درصد بصورت جوجه

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

6

0207131000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،بدون استخوان

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

7

0207132000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،با استخوان به
صورت قطعه شده

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

8

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،با استخوان همراه با
0207133000
بال کامل (همراه با نوک نازک بال و یا بدون نوک نازک بال)

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

9

0207134000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،الشه مرغ با
استخوان همراه با کمر ،گردن ،دنبالچه و نوک نازک بال

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

10

0207135000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،الشه مرغ با
استخوان همراه با سینه و تکه های سینه

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

11

0207136000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،الشه مرغ با
استخوان همراه با ران و تکه های ران

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

12

0207137000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،الشه مرغ با
استخوان همراه با سایر اعضاء

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

13

0207139100

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،همراه با سایر
محصوالت و جگر

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

14

0207139900

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،تازه و یا سرد کرده ،همراه با سایر
محصوالت و سایر اعضاء

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

15

0207141000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد و بدون استخوان

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

16

0207142000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،با استخوان و قطعه
شده

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

17

0207143000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،با استخوان همراه با
بال کامل (همراه با نوک نازک بال و یا بدون نوک نازک بال)

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

مالیات

%18
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18

0207144000

قطعات و احشاء مرغان خانگی به صورت الشه و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،با
استخوان همراه با کمر ،گردن ،دنبالچه و نوک نازک بال

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

19

0207145000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،با استخوان همراه با
سینه و تکه های سینه

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

20

0207146000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،با استخوان همراه با
ران و تکه های ران

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

21

0207147000

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،با استخوان همراه با
سایر اعضاء

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

22

0207149100

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،همراه با ملحقات
گوشتی و جگر

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

23

0207149900

قطعات و احشاء مرغان خانگی و ملحقات آن ،به صورت منجمد ،همراه با ملحقات
گوشتی و سایر اعضاء

هرکیلوگرم
یک دالر آمریکا

%18

24

0407210000

تخم مرغ تازه ،خانگی

هر هزار عدد
صد دالر آمریکا

%18

25

0407900000

سایر تخم مرغ

هزار عدد
صد دالر آمریکا

%18

26

0702000000

گوجه فرنگی ،تازه و یا سرد کرده

هرکیلوگرم
 0.4دالر آمریکا

%18

27

0703101900

سایر سبزیجات سیرگونه

هرکیلوگرم
 0.2دالر آمریکا

%18

28

0703109000

سایر پیاز و موسیر

هرکیلوگرم
 0.2دالر آمریکا

%18

29

0707000500

خیار

هرکیلوگرم
 0.4دالر آمریکا

%18

30

0707009000

خیارشور ها

هرکیلوگرم
 0.4دالر آمریکا

%18

31

0802210000

فندق جنگلی با پوست

هرکیلوگرم
 1.5دالر آمریکا

%18

32

0802220000

فندق جنگلی بدون پوست

هرکیلوگرم
 1.5دالر آمریکا

%18

33

0806101000

انگور تازه (انگور سفره)

هرکیلوگرم
 0.4دالر آمریکا

%18

34

0806109000

سایر انگور تازه

هرکیلوگرم
 0.4دالر آمریکا

%18

35

0808101000

سیب برای تولید سدر بصورت فله – از تاریخ  16سپتامبر تا  15دسامبر

هرکیلوگرم

%18
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 0.3دالر آمریکا
36

0808108000

سایر سیب

هرکیلوگرم
 0.3دالر آمریکا

%18

37

0808301000

گالبی برای تولید سدر بصورت فله – از تاریخ  1اوت تا  31دسامبر

هرکیلوگرم
 0.3دالر آمریکا

%18

38

0808309000

سایر گالبی

هرکیلوگرم
 0.3دالر آمریکا

%18

39

0810700000

خرمالو

هرکیلوگرم
 0.3دالر آمریکا

%18

40

2009120000

آب پرتغال یخ نزده  ،با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

41

2009210000

آب گریپ فروت (شامل  )Pomelosبا یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

42

2009311100

آب سایر مرکبات به تنهایی همراه با شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز
نکند و قیمت هر  100گرم خالص آن نیز بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

43

2009311900

آب سایر مرکبات به تنهایی با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند و قیمت هر
 100گرم خالص آن نیز بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

44

آب لیمو همراه با شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند و قیمت هر 100
2009315100
گرم خالص آن نیز نباید بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

45

2009315900

آب لیمو بدون شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند و قیمت هر 100
گرم خالص آن نیز نباید بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

46

2009319100

آب سایر مرکبات به تنهایی همراه با شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز
نکند و قیمت هر  100گرم خالص آن نیز نباید بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

47

آب سایر مرکبات به تنهایی بدون شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند و
2009319900
قیمت هر  100گرم خالص آن نیز نباید بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

48

200941100

سایر آب آناناس  ،با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند
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49

2009419100

آب سایر آناناس همراه با شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند و قیمت
هر  100گرم خالص آن نیز نباید بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

50

2009419900

سایر آب آناناس بدون شکر که تعداد آنها بر اساس درجه بریکس نباید بیش از  20تا
باشد و قیمت هر  100گرم خالص آن نیز نباید بیش از  30یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

51

2009501000

آب گوجه فرنگی همراه با شکر

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

52

2009509000

سایر آب گوجه فرنگی

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

53

2009611000

آب انگور با یک مقیاس بریکس که از  30تجاوز نکند ،قیمت هر  100گرم خالص
آن نیز بیش از  18یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

54

2009619000

آب انگور با یک مقیاس بریکس که از  30تجاوز نکند  ،قیمت هر  100گرم خالص
آن نیز نباید بیش از  18یورو باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

55

2009712000

آب سیب همراه با شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

56

2009719900

آب سیب بدون شکر با یک مقیاس بریکس که از  20تجاوز نکند

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

57

2202901001

سایر نوشیدنیها – شامل آب میوه ها و آب سبزیجات که در ترکیب آنها نباید از
محصوالت و روغنهای ذکر شده درکد های  0401و  0404وجود داشته باشد

 %15به شرطی که هر
لیتر آن از  0.7دالر
آمریکا کمتر نباشد.

%18

58

2508100000

بنتونیت

هرکیلو گرم 0.03
دالر آمریکا

%18

59

2520100000

سنگ گچ – انیدریت

هرکیلو گرم 0.07
دالر آمریکا

%18

60

2523100000

کلینکرهای سیمان

هرکیلو گرم 0.07
دالر آمریکا

%18

61

2523210000

سیمان پرتلند ،سیمان سفید ،حتی رنگ شده بطور مصنوعی

هرکیلو گرم 0.07
دالر آمریکا

%18

62

2523290000

سایر سیمانها

هرکیلو گرم 0.07

%18
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دالر آمریکا
63

2523300000

سیمان آلومینو

هرکیلو گرم 0.07
دالر آمریکا

%18

64

2523900000

سایر سیمان های هیدرولیک

هرکیلو گرم 0.07
دالر آمریکا

%18

65

6809110000

محصوالت ساخته شده از گچ که با کاغذ و یا مقوا پوشیده شده باشد

هر مترمربع  0.4دالر
آمریکا

%18

66

6809190000

سایر محصوالت ساخته شده از گچ

هر مترمربع  0.4دالر
آمریکا

%18

67

6810111000

آجر و بلوک ساختمانی از بتن سبک (بر پایه پوکه خرد شده ،سرباره یا گدازه ،دانه
بندی شده)

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

68

6810119000

سایر آجر و بلوک ساختمانی

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

69

6810190000

سایر اشیای ساخته شده از سیمان از بتون یا از سنگ مصنوعی به شکل چهارگوش
به شکل لوح ،آجر و اشای همانند

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

70

6901000000

آجر ،بلوک ،چهارگوش و سایر محصوالت سرامیکی از آرد فسیل سیلیسی و یا از
خاکهای سیلیسی همانند

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

71

آجر ،بلوک ،چهارگوش و محصوالت ساختمانی سرامیکی که دارای بیش از  50درصد
 6902100000وزنی عناصر Ca ، Mgو  Crبه تنهایی یا با هم به صورت  ،CaO ،MgOو Cr2O3
می باشند.

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

72

آجر ،بلوک ،چهارگوش و محصوالت ساختمانی سرامیکی که دارای بیش از  50درصد
وزنی از عناصر آلومین ( ،)Al2O3سیلیس ( )SiO2و یا مواد دیگر مربوط به آنها
6902201000
باشد و یا در ترکیب آنها بیش از  93درصد وزنی سیلیس ( )SiO2باشد

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

آجر ،بلوک ،چهارگوش و محصوالت ساختمانی سرامیکی که در ترکیب آنها بیش از
 50درصد وزنی آلومین( ،)Al2O3سیلیس ( )SiO2و یا مواد دیگر مربوط به آنها
باشد و یا در ترکیب آنها بیش از  7درصد و کمتر از  45درصد وزنی آلومین
( )Al2O3باشد

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

73

6902209100

74

سایرآجر ،بلوک ،چهارگوش و محصوالت ساختمانی سرامیکی که در ترکیب آنها بیش
از  50درصد وزنی از عناصر آلومین ( ،)Al2O3سیلیس ( )SiO2و یا مواد دیگر
6902209900
مربوط به آنها وجود داشته باشد

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

75

6902900000

سایرآجر ،بلوک ،چهارگوش و محصوالت ساختمانی سرامیکی نسوز غیر از آنهایی که
از آرد فسیل سیلیسی و یا از خاکهای سیلیسی همانند می باشند

هرکیلو گرم 0.04
دالر آمریکا

%18

76

6904100000

آجر ساختمان

 1000عدد  15دالر
آمریکا

%18

77

6908100000

کاشی و چهارگوش ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند ،حتی به اشکالی غیر از مربع یا

یک متر مربع 2

%18

%18
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مربع مستطیل ،که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از  7سانتی متر جای
گیرد

دالر آمریکا

78

6908901100

سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنی زده یا لعاب
زده ،از سرامیک ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری ،ورنی زده یا
لعاب زده ،از سرامیک ،حتی روی تکیه گاه از جمله سرامیک ضخیم و سنگلوحه
های دارای دو الیه موسوم به «»spaltplatten

یک متر مربع 2
دالر آمریکا

79

6908902000

سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنی زده یا لعاب
زده ،از سرامیک ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری ،ورنی زده یا
لعاب زده ،از سرامیک ،حتی روی تکیه گاه از جمله سرامیک ضخیم

یک متر مربع 2
دالر آمریکا

80

6908903100

سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنی زده یا لعاب
زده ،از سرامیک ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری ،ورنی زده یا
لعاب زده ،از سرامیک ،حتی روی تکیه گاه از جمله سنگلوحه های دارای دو الیه
موسوم به «»spaltplatten

یک متر مربع 2
دالر آمریکا

81

6908905100

سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنی زده یا لعاب
زده ،از سرامیک ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری ،ورنی زده یا
لعاب زده ،از سرامیک ،حتی روی تکیه گاه از جمله سرامیک ضخیم که رویه آن
نباید بیشتر از  90سانتیمتر مربع باشد

%18

%18

%18

یک متر مربع 2
دالر آمریکا
%18

82

6908909100

سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنی زده یا لعاب
زده ،از سرامیک ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری ،ورنی زده یا
لعاب زده ،از سرامیک ،حتی روی تکیه گاه از جمله سرامیک ضخیم که رویه آن
نباید بیشتر از  90سانتیمتر مربع باشد از سنگ سرامیک

یک متر مربع 2
دالر آمریکا

83

6908909300

سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنی زده یا لعاب
زده ،از سرامیک ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری ،ورنی زده یا
لعاب زده ،از سرامیک ،حتی روی تکیه گاه از جمله سرامیک ضخیم که رویه آن
نباید بیشتر از  90سانتیمتر مربع باشد از سفال و یا سرامیک نازک

یک متر مربع 2
دالر آمریکا

84

6908909900

سایر چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار ،ورنی زده یا لعاب
زده ،از سرامیک ،مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری ،ورنی زده یا
لعاب زده ،از سرامیک ،حتی روی تکیه گاه از جمله سرامیک ضخیم که رویه آن
نباید بیشتر از  90سانتیمتر مربع باشد از سایر سنگها

یک متر مربع 2
دالر آمریکا

%18

%18

%18

