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  2018سال  ژوئن29مورخ  3818مصوبة شمارة 

 رئیس جمهوری ازبکستان

 

 کاالهای وارداتی به قلمرو جمهوری ازبکستانمالیات آکسیز بر نرخ های
 

ارزش درصد میزان  شمارة تعرفه نوع کاال

گمرکی کاال یا به دالر بابت 

 هر واحد 
 دوغ، شیر و خامة بسته شده، ماست، کفیر و سایر

 شیرها و خامه های تخمیر شده یا ترش شده

0403 15 

 10 0406 پنیر و کشک

مارگارین؛ مخلوط ها یا فرآورده های خوراکی از 

باتی یا از اجزاء نچربی ها یا روغن های حیوانی یا 

چربی ها یا روغن های مختلف این فصل، غیر از 

چربی ها و روغن ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول 

 1516شمارة 

1517 

 

 

5 

سوسیس، و محصوالت مشابه، از گوشت، احشاء 

یا از خون؛ فرآورده های غذائی بر اساس این 

  محصوالت

160100 10 

شکر سفید)تصفیه نشده( بدون خوشبوکننده یا 

 رنگ کننده

170199 20 

شیرینی از شکر، از جمله شکالت سفید، بدون 

به شکل آدامس و ژله، از جمله پاستای میوه  کاکائو

 ای به شکل شیرینی تولید شده از شکر 

1704906500 

10 

 10 1704907100شیرینی از شکر، از جمله شکالت سفید، بدون 
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 یبه شکل آدامس و ژله، کارامل آب نبات کاکائو

شیرینی از شکر، از جمله شکالت سفید، بدون 

ی دیگر و کارامل ها و شیرینی ها ،، توفی کاکائو

  مشابه

1704907500 

 

10 

دارای  پخته شدهشکالت  و سایر مواد غذائی 

ذرت، میوه و یا کردن ئو، و غیره با اضافه کاکا

 گردو

1806321000 

10 

شکالت  و سایر مواد غذائی پخته شده دارای 

 ئو، و غیره بدون ذرت، میوه و یا گردوکاکا
1806329000 

10 

شکالت و فرآورده های آن، آبنبات های شکالتی 

 بدون الکل 
1806901900 

10 

شکالت و سایر مواد غذائی پخته شده دارای 

یگزین کاکائو، شیرینی های پخته شده از شکر و جا

 گزینی شکر دارای کاکائو، سایریمواد جاهای آن، 

1806905009 

10 

نان، شیرینیجات از آرد، کیک، بیسکویت و سایر 

با یا  فرآورده های خبازی و شیرینیجات از آرد

خالی برای مصارف  کپسول ،یرتف؛ بدون کاکائو

داروئی، خمیر برای الك و مهر، خمیرهای خشک 

و محصوالت شکل ورق  آرد، نشاسته به ،کرده

 همانند

1905 5 

 یا  کامل پوششدارای سکویت شیرین خشک یب

جزئی با شکالت و سایر محصوالت دارای کاکائو 

 گرام  85در بسته بندی های اولیه با وزن بیش از 

1905311900 20 

 20 1905321900پوشش کامل و  دارای یر ها و سایر شیرینی هایتف
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جزئی با شکالت و سایر محصوالت دارای کاکائو 

 گرام 85در بسته بندی های اولیه با وزن بیش از 
  

از سبزیجات، میوه ها،  درست شده فرآورده ها

سرکه یا کنسرو با آماده  مغزها یا سایر اجزاء نباتات

 در جوهر سرکه

2001 

5 

رب گوجه فرنگی آماده یا کنسرو شده بدون 

 سرکه یا جوهر سرکه
2002 

5 

بدون و آب سبزیجات  )آب انگور( آب میوه

 گزین آن یالکل، با یا بدون شکر و یا جا

 200911)غیر از  2009

، 200949تا 

200990410 ،

2009907100 ،

2009907300 ،

2009907900) 

5 

 15 210500 زده  های یخ  بستنی و سایر شربت

آب، همچنین آب های معدنی طبیعی یا مصنوعی و 

آب های گازدار که به آنها قند اضافه نشده باشد یا 

دارای قند و سایر مواد شیرین کننده و خوشبو 

 باشد؛ یخ و برفکننده 

2201 
دالر  25/0ولی حد اقل  50

 آمریکا بابت هر لیتر

های گازدار  های معدنی و آب آب، همچنین آب

کننده یا   شیرین که به آنها قند یا سایر مواد شده

های   خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه

استثنای آب میوه یا آب سبزیجات ه غیرالکلی، ب

 2009ة مشمول شمار

2202 25 

 دالر آمریکا بابت هر لیتر 7 220600 های مخلوط نوشابه؛ تخمیرشده های سایر نوشابه
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در بند دیگر که  غیرالکلی های تخمیرشده و نوشابه

 ؛ ذکر نشده

درصد یا بیشتر  80 با غلظت الکلالکل اتیلیک 

 و سایر نوشابه های الکل دار الکل اتیلیک باشد، 

2207 
70 

، درصد 80کمتراز  الکل  با غلظتالکل اتیلیک 

  یالکل نوشیدنی هایلیکور و  سایر 

2208 
 دالر آمریکا بابت هر لیتر 7

حاوی  ،سیگارهای برگ نوك بریده ،سیگار برگ

 توتون
2402100000 

دالر آمریکا بابت هر  42/0

 دانه

   میخکگل های حاوی سیگار
دالر آمریکا بابت هر  2/18

 دانه 1000

 2402209000 حاوی توتون های سایر سیگار
دالر آمریکا بابت هر  45

 دانه 1000

نفت و روغن های حاصل  از مواد معدنی قیری، به 

غیر خام، فرآورده هائی که در جای دیگر گفته 

نشده و مشمول شماره دیگر نعرفه نشده باشد، که 

درصد وزنی  یا بیشتر نفت و روغن های  70دارای 

حاصل از مواد معدنی قیری باشد و این نفت یا 

آورده روغن ها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فر

 روغن ها  تفالهها باشد، 

2710 

5 

آورده های روان کننده)از جمله فرآورده های فر

نگ یا ضد زروغنی برای برش(، فرآورده های ضد 

که برای نرم کردن مواد  یخوردگی و فرآورده ها

نسجی، روغن مالی یا چرب کردن چرم، پوست 

های نرم یا سایر مواد به کار می رود، به استثتای 

3403  

5 
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درصد  70آنهائی که به عنوان مواد متشکله اساسی 

وزنی یا بیشتر دارای روغن های مواد معدنی قیری 

 باشد                                                             

تک رشته هائی که بزرگترین بعد مقطع عرضی هر 

یک از آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد، میله، قلم و 

کار شده و نشده در سطح، لیکن به نحو پروفیل 

مواد پالستیک و از دیگری کار نشده باشد 

 پلیمرهای کلرور وینیل

3916200000 10 

صفحه ورق، نوار، باریکه، ورقه نازک و سایر 

اشکال پهن، خود چسب، از مواد پالستیک به 

سانتیمتر بدون پوشش  20صورت رول با پهنائی 

 کائوچوی مصنوعی  

3919108000 10 

 های فرم سایر و نوار ، نوار ، فیلم ، ورق ، بشقاب

 به ، خود چسب ، پالستیک از شده ساخته ، مسطح

  متر سانتی 20 از بیش پهنای یا رول صورت

3919900000 10 

در جای  که لوازم برای ساختمان از مواد پالستیکی

دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر نعرفه نشده 

 باشد

3925 20 

، گره باف، جیامواد نس از ها کفپوش سایر و فرش

 حتی آماده مصرف
5701 

15 

 نساجی، کفپوشهای سایر و شده بافته فرشهای

 از نشده آماده یا شده تمام غیرتکلیفی، یا توری

 و کرمانی ، kilim ، sumac فرشهای جمله

 مشابه

5702 

15 



6 

 

 بافتنی، ای، پارچه های کفپوش سایر و فرش تابلو

  نشده آماده یا شده تمام
5703 

15 

 ای پارچه های روکش ،فرش و سایر کفپوش ها

یا پرز پاشی نشده حتی  یا توری ، نمدی پارچه

 آماده مصرف 

5704 

15 

جی، حتی اسایر فرش ها و کفپوش ها از مواد نس

 آماده مصرف
570500 

15 

، به اسکلت فلزی از چدن، آهن یا از فوالدسایر 

   ورقه ایطور جزئی یا اساساً ساخته شده از مواد 
7308905100 

20 

با  کن وسایل خوراك پزی و خوراك گرم

 گاز و هم با سایر سوختها یا هم با سوخت گازی
7321111000 

دالر  15ولی حد اقل  10

 آمریکا بابت هر دانه

با  کن خوراك پزی و خوراك گرمسایر وسایل 

 ها گاز و هم با سایر سوخت سوخت گازی یا هم با

 بدون بخاری 

7321119000 

دالر  15ولی حد اقل  10

 آمریکا بابت هر دانه

 غذایی مواد کردن گرم و پز و پخت برای دستگاه

 ، گاز اجاق با ، ها سوخت سایر و گاز روی بر فقط

 جداگانه های اجاق جمله از

7322110000 

10 

، با گرم کننده غیر رادیاتور برای حرارت مرکزی

برقی، اجزاء و قطعات آنها از فلزات سیاه)چدن، 

 آهن( بدون فوالدی

7322190000 

10 

گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم)از 

جمله توزیع کننده هائی که عمل توزیع هوای تازه 

یا مطبوع را نیز انجام می دهد(، با گرم کننده 

غیربرقی، دارای یک یازدن یا موتور محرك یا دم 

7322900000 

10 



7 

 

 موتوری و اجزاء و قطعات آنها، چدن و غیره 

 10 7604210000 یوم غیر ممزوجمیله و پروفیل از آلومین

 10 7604299000 آلومینیومی یسایر پروفیل ها

ریخته گری شده، به  یسایر محصوالت آلومینیوم

نتاژ وسایط نقلیه وغیر از مصارف صنعتی جهت م

 ، 8705-8701موتوری کاالهای مشمول گروه 

7616991009 

10 

به غیر ازریخته گری  یسایر محصوالت ا آلومینیوم

شده ، برای تولید موتورهای هواپیما یا هواپیمای 

 مسافربری در نظر نگرفته باشند 

7616999009 

10 

یراق، اتصاالت و اشیاء همانند از فلزات معمولی 

  بمناسب برای ساختمان و در
8302411000 

10 

یراق، اتصاالت و اشیاء همانند از فلزات معمولی 

 ساختمان و پنجرهمناسب برای 
8302415000 

10 

سایر دیگ های گرمایش تمرکزی، به  غیر از 

، بدون 8402دیگ های مشمول گروه کاالی 

 ریختگری چدنی

8403109000 

10 

که بزرگترین ضلع افقی آنها حد  یکالهک های

 سانتیمتر باشد 120اکثر 
8414600000 

10 

 و موتور با فن به مجهز مطبوع تهویه واحدهای

 جمله از رطوبت و دما تغییر برای هایی دستگاه

 توان نمی آن در که مطبوع تهویه های سیستم

 ، پنجره ، کرد تنظیم جداگانه بطور را رطوبت

 منفرد محفظه یک در کف، نوع یا سقف ، دیوار

8415101000  
 

 

10 

 10 8415109000های تهویة مطبوع برای نصب در پنجره یا  دستگاه
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مختص تغییر حرارت و  دیوار، سیستم های اسپلیت

 رطوبت 

 و موتور با فن به مجهز مطبوع تهویه واحدهای سایر

 واحد دارای ، رطوبت و دما تغییر دستگاههای

 یکپارچه  تبرید

8415820000 

10 

 خارجی درهای با ترکیبی فریزر های یخچال

 خانگی لیتر، 340 از بیش ظرفیت با ، جداگان
8418102001  

10 

مجهز به درهای  ترکیبیسایر یخچال فریزرهای 

خارجی جداگانه به غیر از خانگی با ظرفیت بیش از 

 لیتر 340

8418102009 

10 

مجهز به درهای خارجی  ترکیبییخچال فریزرهای 

 لیتر 340جداگانه خانگی  با ظرفیت حد اکثر  
8418108001 

10 

مجهز به درهای  ترکیبیسایر یخچال فریزرهای 

 340خارجی جداگانه خانگی  با ظرفیت حد اکثر  

 لیتر

8418108009 

10 

 250سایر یخچال های خانگی با ظرفیت حد اکثر 

 لیتر
8418219100 

10 

 250سایر یخچال های خانگی با ظرفیت بیش از  

 لیتر 340لیتر و حد اکثر 
8418219900 

10 

 250فریزرها از نوع ایستاده، به گنجایش حد اکثر 

 ، خانگی لیتر
8418402001  

10 

سایر فریزرها از نوع ایستاده، به گنجایش حد اکثر 

 لیتر، غیر خانگی 250
8418402009 

10 

 10 8418501100پیش خوان های نمایش و ویترین ها با تجهیزات 
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سرد کننده )با دستگاههای ترکیبی سرد کننده و 

 برای نگه داری مواد غذائی  بخار کننده(

پیش خوان های نمایش و ویترین ها با  سایر

تجهیزات سرد کننده )با دستگاههای ترکیبی سرد 

کننده و بخار کننده( به غیر از آنهائی که برای نگه 

  داری مواد غذائی منجمد  شده

8418501900 

10 

خانگی یا غیرخانگی، حتی با  لباسشوییماشین های 

ردن، کامالً اتوموتیک با تجهیزات خشک ک

 کیلوگرم  6اکثر ظرفیت حد

8450111100 

10 

خانگی یا غیرخانگی، حتی با  لباسشوییماشین های 

تجهیزات خشک کردن، کامالً اتوموتیک با 

 10کیلوگرم و  حد اکثر  6ظرفیت  بیش از 

 کیلوگرم 

8450119000 

10 

خانگی یا برای مراکز  لباسشوییسایر ماشین های 

صنعتی، از جمله ماشین های با تجهیزات  لباسشویی

 کیلوگرم  10خشک کردن با ظرفیت حد اکثر 

8450120000 

10 

خانگی یا برای مراکز  لباسشوییسایر ماشین های 

صنعتی، از جمله ماشین های با تجهیزات  لباسشویی

 کیلوگرم  10خشک کردن با ظرفیت حد اکثر 

8450190000 

10 

موتور الکتریکی، با  مجهز به، برقی هایجارو

وات،  دارای کیسة خاکروبه  1500قدرت حد اکثر 

 لیتر  20یا مخزن دیگری با ظرفیت حد اکثر 

8508110000 

 

دالر  10ولی حد اقل  15

 بابت هر دانهآمریکا 

با موتور الکتریکی، با  مجهز، سایر جاروهای برقی

وات،  دارای کیسة خاکروبه  2000قدرت حد اکثر 
8508190001 

دالر  10ولی حد اقل  15

 آمریکا بابت هر دانه
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 لیتر 30یا مخزن دیگری با ظرفیت حد اکثر 

 8508190009 با موتور الکتریکی  مجهزسایر جاروهای برقی 
دالر  10حد اقل ولی  15

 آمریکا بابت هر دانه

 10 8516101100 دستگاه های برقی آب گرم کن

 10 8516108000 زنی خدستگاه های برقی  آب گرم کن م

 10 8516400000 برقی یاتو

 10 8516500000 ویو فر میکرو

فرها، خوراك پزها، اجاق ها، حلقه های جوش 

 آوردن آب؛ کباب پزها و تفت دهنده ها
8516601010 

دالر  10ولی حد اقل  10

 آمریکا بابت هر دانه

سایر فرها، خوراك پزها، اجاق ها، حلقه های 

 ایجوش آوردن آب؛ کباب پزها و تفت دهنده ه

 غیر خانگی ثابت

8516601090 

دالر  10ولی حد اقل  10

 آمریکا بابت هر دانه

ی منحصراً یا عمدتاً مورد استفاده در مانیتورهاسایر 

  8471سیستم داده پردازی اتوماتیک مشمول ردیف 
 

8528521000 

10 

 20 8528724000 با نمایشگر های گیرندة تلویزیونی دستگاهسایر 

سایر کلیدها، کلیدهای مکانیک برقی برای اتاق با 

 آمپر؛  11جریان کمتر از 

8536500700 
 

دالر  3/0ولی حد اقل  10

 آمریکا بابت هر کیلو

 8536699009 دوشاخه و پریز برق، سایر
دالر  3/0ولی حد اقل  10

 آمریکا بابت هر کیلو

 20 87012090 تراکتورهای چرخه ای برای یدك کش ها مستعمل

یدك کش تکیه گاهی که از زمان تولید آن بیش 

 سال گذشته باشد 7سال و کمتر از  5از 
8701209015 

10 

 5 8701209017 سایریدك کش های تکیه گاهی، مستعمل 
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کیلوات،  18تراکتورهای کشاورزی کمتر از 

 مستعمل

8701915000 20 

کیلوات، ولی  18تراکتورهای کشاورزی بیش از 

 مستعمل کیلوات،  37حد اکثر 

8701925000 20 

کیلوات، ولی  37تراکتورهای کشاورزی بیش از 

مستعملکیلوات،  75حد اکثر   

8701935000 20 

تراکتورهای جنگلداری دارای خرچ زنجیره ای با 

کیلوات، ولی حد اکثر  90ظرفیت موتور بیش از 

کیلوات، مستعمل 130  

8701945000 20 

تراکتورهای جنگلداری دارای چرخ زنجیره ای با 

، مستعمل کیلوات 130ظرفیت موتور بیش از   

8701955000 20 

حمل و نقل ده نفر و یا بیشتر با وسایل نقلیه برای 

راننده دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه 

ای)دیزیلی یا نیمه دیزیلی( با حجم سیلندر بیش از 

سانتیمتر مکعب، سایر 2500  

8702101190 20 

وسایل نقلیه برای حمل و نقل ده نفر و یا بیشتر با 

رقه راننده دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی ج

ای)دیزیلی یا نیمه دیزیلی( با حجم سیلندر بیش از 

مستعملسانتیمتر مکعب، 2500  

دالر آمریکا بابت  %3.0+70 87021019

 هر سانتیمتر مکعب

وسایل نقلیه برای حمل و نقل ده نفر و یا بیشتر با 

راننده دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه 

از کمتر ای)دیزیلی یا نیمه دیزیلی( با حجم سیلندر 

مستعملسانتیمتر مکعب، 2500  

دالر آمریکا بابت  %3.0+70 87021099

 هر سانتیمتر مکعب

دالر آمریکا بابت  3.0%+70 87022019ز تراکمی ـ با موتور پیستونی درونسووسایل نقلیه 
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و یا موتور برقی با احتراقی )دیزل یا نیمه دیزل(

  مستعمل سانتیمتر، 200حجم سیلندر بیش از 

 هر سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ وسایل نقلیه 

و یا موتور برقی با احتراقی )دیزل یا نیمه دیزل(

 مستعملسانتیمتر، 2500از  کمترحجم سیلندر 

دالر آمریکا بابت  %3.0+70 87022099

 هر سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ وسایل نقلیه 

و یا موتور برقی با احتراقی )دیزل یا نیمه دیزل(

مستعملسانتیمتر، 2800از  بیش حجم سیلندر   

دالر آمریکا بابت  %3.0+70 87023019

 کعبهر سانتیمتر م

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ وسایل نقلیه 

و یا موتور برقی با احتراقی )دیزل یا نیمه دیزل(

 مستعملسانتیمتر، 2800از  کمتر حجم سیلندر 

دالر آمریکا بابت  %3.0+70 87023099

 هر سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ وسایل نقلیه 

و یا موتور برقی با نیمه دیزل(احتراقی )دیزل یا 

 2800از  بیش حجم سیلندر 

مستعمل،مکعبسانتیمتر  

دالر آمریکا بابت  %3.0+70 87029019

 هر سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی ـ وسایل نقلیه 

و یا موتور برقی با احتراقی )دیزل یا نیمه دیزل(

 2800از  کمتر حجم سیلندر

مستعمل،مکعبسانتیمتر  

دالر آمریکا بابت  %3.0+70 87029039

 هر سانتیمتر مکعب

خودروهای سواری و سایر وسایط نقلیه برای حمل 

)به غیر از وسایط نقلیه موتوری مشمول شخص 

( به اضافه وسایط نقلیه 8702گروه کاالی

 باربری و اتومبیلرانی -مسافربری

8703 30 

دالر آمریکا بابت هر  2.4 870321با موتور پیستونی درونسوز تراکمی  تنها وسایل نقلیه
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 1000از  کمتر با حجم سیلندرـ احتراقی 

مکعب، سایرسانتیمتر  

 یک سانتیمتر مکعب

وسایل نقلیه مخصوص اهداف درمانی و پزشکی، 

 مستعمل

دالر بابت هر سانتیمتر  3.5 8703219010

 مکعب

سال   7از زمان تولید آن بیش از  وسایل نقلیه که

  گذشته باشد

دالر بابت هر سانتیمتر  7.2 8703219093

 مکعب

سال،  5از زمان تولید آن بیش از  وسایل نقلیه که

سال گذشته باشد 7کمتر از   

دالر بابت هر سانتیمتر  4.8 8703219094

 مکعب

سانتیمتر دالر بابت هر  3.5 8703219098 سایر وسایل نقلیه مستعمل 

 مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی  تنها وسایل نقلیه

 1000از  بیش با حجم سیلندرـ احتراقی 

سانتیمتر مکعب،  1500مکعب ولی کمتر از سانتیمتر

 سایر

دالر بابت هر سانتیمتر  2.5 870322

 مکعب

وسایل نقلیه مخصوص اهداف درمانی و پزشکی، 

 مستعمل

بابت هر سانتیمتر دالر  3.5 8703229010

 مکعب

 7وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد

دالر بابت هر سانتمتر  7.2 8703229093

 مکعب

 5وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

سال گذشته باشد 7سال، ولی کمتر از  

دالر بابت هر سانتیمتر  4.8 8703229094

 مکعب

نقلیه مستعمل سایر وسایل دالر بابت هر سانتیمتر  3.5 8703229098 

 مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی  تنها وسایل نقلیه

 1500از  بیش با حجم سیلندرـ احتراقی 

دالر بابت هر سانتیمتر  2.9 870323

 مکعب
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سانتیمتر مکعب،  3000مکعب ولی کمتر از سانتیمتر

 سایر

سانتیمتر  1500از با حجم سیلندر موتور بیش 

سانتیمتر مکعب 1800مکعب، ولی کمتر از   

دالر بابت هر یک  2.6 8703231940

 سانتیمتر مکعب

 7وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد

دالر بابت هر یک  3.5 8703239030

 سانتیمتر مکعب

سانتیمتر  1500با حجم سیلندر موتور بیش از 

سانتیمتر مکعب که از  1800کمتر از  مکعب، ولی

سال گذشته باشد 7زمان تولید بیش از   

دالر بابت هر یک  7.2 8703239041

 سانتیمتر مکعب

 1500خودروهای با حجم سیلندر موتور بیش از 

سانتیمتر  1800سانتیمتر مکعب، ولی کمتر از 

سال، ولی کمتر  5مکعب که از زمان تولید بیش از 

باشد سال گذشته 7از   

دالر بابت هریک  4.8 8703239042

 سانتیمتر مکعب

سانتیمتر  1500با حجم سیلندر موتور بیش از 

سانتیمتر مکعب،  1800مکعب، ولی کمتر از 

 مستعمل

دالر بابت هر یک  3.5 8703239049

 سانتیمتر مکعب

سانتیمتر  1800با حجم سیلندر موتور بیش از 

مکعب، سانتیمتر  2300مکعب، ولی کمتر از 

سال گذشته  7مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 باشد

دالر بابت هر یک  7.2 8703239081

 سانتیمتر مکعب

سانتیمتر  1800با حجم سیلندر موتور بیش از 

سانتیمتر مکعب،  2300مکعب، ولی کمتر از 

سال، ولی  5مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد 7کمتر از 

دالر بابت هر یک  4.8 8703239082

 سانتیمتر مکعب



15 

 

سانتیمتر  1800سایر با حجم سیلندر موتور بیش از 

سانتیمتر مکعب،  2300مکعب، ولی کمتر از 

 مستعمل

دالر بابت هر یک  3.5 8703239083

 سانتیمتر مکعب

 7وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد

بابت هر سانتیمتر دالر  7.2 8703239087

 مکعب

 5وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد 7سال، ولی کمتر از 

دالر بابت هر یک  4.8 8703239088

 سانتیمتر مکعب

دالر بابت هر یک  3.5 8703239089 سایر وسایل نقلیه مستعمل

 سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی  تنها وسایل نقلیه

 1500از  بیش با حجم سیلندرـ احتراقی 

سانتیمتر مکعب،  3000مکعب ولی بیش از سانتیمتر

 سایر

دالر بابت هر یک  3.1 870324

 سانتیمتر مکعب

وسایل نقلیه مخصوص اهداف درمانی و پزشکی، 

 مستعمل

دالر بابت هر سانتیمتر  3.5 8703249010

 مکعب

 7نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از وسایل 

 سال گذشته باشد

دالر بابت هر یک  7.2 8703249093

 سانتیمتر مکعب

 5وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

سال گذشته باشد 7سال ولی کمتر از   

دالر بابت هر یک  4.8 8703249094

 سانتیمتر مکعب

دالر بابت هر یک  3.5 8703249098 سایر وسایل نقلیه مستعمل

 سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی  تنها وسایل نقلیه

سانتیمتر  1500کمتر از  با حجم سیلندرـ احتراقی 

 مکعب، سایر

دالر بابت هر یک  2.5 870331

 سانتیمتر مکعب
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وسایل نقلیه مخصوص اهداف درمانی و پزشکی، 

 مستعمل

بابت هر یک دالر  3.5 8703319010

 سانتیمتر مکعب

 7وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد

دالر بابت هر یک  7.2 8703319093

 سانتیمتر مکعب

 5وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

سال گذشته باشد 7سال ولی کمتر از   

دالر بابت هر یک  4.8 8703319094

 سانتیمتر مکعب

دالر بابت هریک  3.5 8703319098 سایر وسایل نقلیه مستعمل

 سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی  تنها وسایل نقلیه

 1500از  بیش با حجم سیلندرـ احتراقی 

سانتیمتر مکعب،  2500مکعب ولی کمتر از سانتیمتر

 سایر

دالر بابت هر یک  2.9 870332

 سانتیمتر مکعب

نقلیه مخصوص اهداف درمانی و پزشکی، وسایل 

 مستعمل

دالر برای هر سانتیمتر  3.5 8703329010

 مکعب

 7وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد

دالر بابت هر یک  7.2 8703329093

 سانتیمتر مکعب

 5وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

گذشته باشد سال 7سال ولی کمتر از   

دالر بابت هر یک  4.8 8703329094

 سانتیمتر مکعب

دالر بابت هر یک  3.5 8703329098 سایر وسایل نقلیه مستعمل

 سانتیمتر مکعب

با موتور پیستونی درونسوز تراکمی  تنها وسایل نقلیه

 2500از  بیش با حجم سیلندرـ احتراقی 

مکعب، به غیر از سانتیمتر  

بابت هر یک دالر  3.1 870333

 سانتیمتر مکعب

دالر بابت هر یک  3.5 8703339010وسایل نقلیه مخصوص اهداف درمانی و پزشکی، 
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 سانتیمتر مکعب مستعمل

 7وسایل نقلیه مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد

دالر بابت هر سانتیمتر  7.2 8703339093

 مکعب

 5تولید بیش از وسایل نقلیه مستعمل که از زمان 

سال گذشته باشد 7سال ولی کمتر از   

دالر بابت هر یک  4.8 8703339094

 سانتیمتر مکعب

دالر بابت هر یک  3.5 8703339098 سایر وسایل نقلیه مستعمل

 سانتیمتر مکعب

 0 870380 وسایل نقلیه تنها با موتور برقی 

 0 8704 وسایل نقلیه موتوری باربری، به غیر از

وسایل نقلیه موتوری باربری با وزن کل وسایل نقلیه 

متر  2500تن با حجم سیلندر موتور بیش  5کمتر از 

 مکعب 

8704213100 70 

وسایل نقلیه موتوری باربری با وزن کل وسایل نقلیه 

متر  2500تن با حجم سیلندر موتور بیش  5کمتر از 

سال  7مکعب، مستعمل که از زمان تولید بیش از 

ه باشدگذشت  

دالر بابت هر  3درصد +70 8704213903

 یک سانتیمتر مکعب

وسایل نقلیه موتوری باربری با وزن کل وسایل نقلیه 

متر  2500تن با حجم سیلندر موتور بیش  5کمتر از 

سال،  5مکعب، مستعمل که از زمان تولید بیش از 

سال گذشته باشد 7ولی کمتر از   

هر  دالر بابت 3درصد +70 8704213904

 یک سانتیمتر مکعب

سایر وسایل نقلیه موتوری باربری با وزن کل 

تن با حجم سیلندر موتور  5وسایل نقلیه کمتر از 

 متر مکعب، مستعمل 2500بیش 

دالر بابت هر  3درصد +70 8704213908

 یک سانتیمتر مکعب

 70 8704219100سایر وسایل نقلیه موتوری باربری با وزن کل 
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حجم سیلندر موتور تن با  5وسایل نقلیه کمتر از 

 متر مکعب، مستعمل 2500کمتر از 

سایر وسایل نقلیه موتوری باربری با وزن کل 

تن با حجم سیلندر موتور  5وسایل نقلیه کمتر از 

متر مکعب، مستعمل که از زمان  2500کمتر از 

 سال گذشته باشد 7تولید بیش از 

دالر بابت هر  3درصد +70 8704219903

 سانتیمتر مکعبیک 

وسایل نقلیه موتوری باربری با وزن کل وسایل نقلیه 

 2500تن با حجم سیلندر موتور کمتر از  5کمتر از 

 5متر مکعب، مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 سال گذشته باشد 7سال، ولی کمتر از 

دالر بابت هر  3درصد +70 87049904

 یک سانتیمتر مکعب

موتوری باربری با وزن کل سایر وسایل نقلیه 

تن با حجم سیلندر موتور  5وسایل نقلیه کمتر از 

 متر مکعب، مستعمل 2500کمتر از 

دالر بابت هر  3درصد +70 8704219908

 یک سانتیمتر مکعب

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن 20ن، ولی کمتر از ت 5بیش از   

870422910 40 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن، مستعمل، وسایل  20تن، ولی کمتر از  5بیش از 

نقلیه مجهز با دستگاه بارگیری و تخلیه نوع 

 فارواردر برای حمل محصوالت چوبی 

8704229901 70 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن، مستعمل که از  20تن، ولی کمتر از  5بیش از 

8704229904 70 
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سال گذشته باشد 7زمان تولید بیش از   

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن، مستعمل که از  20تن، ولی کمتر از  5بیش از 

سال  7سال، ولی کمتر از  5زمان تولید بیش از 

 گذشته باشد

8704229905 70 

موتور  سایر وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

وزن کل  با پیستونی درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن،  20تن، ولی کمتر از  5وسایل نقلیه بیش از 

 مستعمل

8704229907 70 

موتور  سایر وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل  پیستونی درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن 20وسایل نقلیه بیش از   

8704239109 40 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

سال  7تن، مستعمل که از زمان تولید  20بیش از 

 گذشته باشد

8704239904 70 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5بیش از  تن، مستعمل که از زمان تولید 20بیش از 

 سال گذشته باشد 7سال ولی کمتر از 

8704239905 70 

موتور  سایر وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل  پیستونی درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن، مستعمل 20وسایل نقلیه بیش از   

8704239907 70 
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موتور پیستونی  ایل نقلیه موتوری باربری مجهز باوس

 2800با سیلندر بیش از  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از سانتیمتر مکعب 

 تن 

8704313100 30 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

 2800با سیلندر بیش از  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از تیمتر مکعب سان

سال  7تن، مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 گذشته باشد

دالر بابت هر  3درصد+70 8704313903

 یک سانتیمتر مکعب

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

 2800با سیلندر بیش از  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از سانتیمتر مکعب 

سال، ولی  5تن، مستعمل که از زمان تولید بیش از 

سال گذشته باشد 7کمتر از   

دالر بابت هر  3درصد+70 8704313904

 یک سانتیمتر مکعب

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

 2800با سیلندر بیش از  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از ر مکعب سانتیمت

 تن، مستعمل، سایر

دالر بابت هر  3درصد+70 8704313908

 یک سانتیمتر مکعب

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

 2800از  کمتربا سیلندر درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از سانتیمتر مکعب 

 تن

8704319100 30 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

 2800با سیلندرکمتر از  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

دالر بابت هر  3درصد+70 8704319903

 یک سانتیمتر مکعب



21 

 

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از سانتیمتر مکعب 

سال  7تن، مستعمل که از زمان تولید بیش از 

 گذشته باشد

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

 2800با سیلندرکمتر از  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از سانتیمتر مکعب 

سال، ولی  5تن، مستعمل که از زمان تولید بیش از 

سال گذشته باشد 7کمتر از   

دالر بابت هر  3درصد+70 8704319904

 مکعب یک سانتیمتر

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

 2800با سیلندرکمتر از  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5با وزن کل وسایل نقلیه کمتر از سانتیمتر مکعب 

 تن، مستعمل، سایر

دالر بابت هر  3درصد+70 8704319908

 یک سانتیمتر مکعب

پیستونی موتور  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن، جدید 5بیش  از   

870432910 40 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن، جدید وسایل نقلیه مجهز با دستگاه  5بیش از 

بارگیری و تخلیه نوع فارواردر برای حمل 

 محصوالت چوبی، مستعمل

8704329901 70 

موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 7ل که از زمان تولید بیش از تن، مستعم 5بیش  از 

 سال گذشته باشد

8704329904 70 
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موتور پیستونی  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز با

با وزن کل وسایل نقلیه  درونسوز تراکمی ـ احتراقی

 5 تن، مستعمل که از زمان تولید بیش از 5بیش  از 

سال گذشته باشد 7 سال، ولی کمتر از  

8704329905 70 

موتور  وسایل نقلیه موتوری باربری مجهز باسایر 

با وزن کل  پیستونی درونسوز تراکمی ـ احتراقی

تن، مستعمل، سایر   5وسایل نقلیه بیش  از   

8704329907 70 

لوستر و سایر وسایل روشنایی برقی برای آویختن یا 

نصب کردن به سقف یا دیوار، باستثنای انواعی که 

جاده های برای روشنایی فضاهای باز عمومی یا 

 یتیک و یا سرامیک به غیر از آنهایاتوبان از پالس

که برای اهداف پزشکی و درمانی مصرف می 

 شوند

9405104009 10 

پروژکتورها و چراغ و وسایل روشنایی همچنین 

 به غیر از اهداف درمانی و پزشکیها نورافکن

9405401009 10 

از سایر مواد از جمله چراغ و وسایل روشنایی سایر 

اهداف درمانی و به غیر از  روشنایی برای مصارف

 پزشکی

9405409109 10 

 

 :نکته
جمهوری قزاقستان و جمهوری اوکرائین ساخته و از آن کشورها یی که در فدراسیون روسیه، اتومبیل هااز  *

درصد از  2وارد شده است )به استثنای وسایط نقلیه با اهداف درمانی و پزشکی( مالیات آکسیز به میزان 

 .ارزش گمرکی اخذ خواهد شد
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راسیون ساخته و وارد شده از جمهوری بالروس، جمهوری قزاقستان، فدجدید غیر از وسایل نقلیة  ***

 .روسیه و اوکراین


