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  ا ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو.موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین ج

 ا ایران و اتحادیه .موافتنامه حاضر در واقع موافقتنامه موقت در راستاي تشکیل ترتیبات تجارت آزاد میان ج

 .  اقتصادي اوراسیا می باشد

  درنظر گرفته شده تا متعاقب آن مذاکرات براي تبدیل این ) قابل تمدید(دوره اعتبار موافقتنامه ، سه سال

  .موافقتنامه به توافق تجارت آزاد آغاز شود

  

 فصل  9شامل  وموافقت نامه اي است که تاکنون ایران منعقد کرده  و جامع ترین متن موافقت نامه مفصل ترین

اقدامات بهداشتی و  ،موانع فنی فرا راه تجارت اري،، چاره کارهاي تجتجارت کاال ،قواعد عمومی:می باشدذیل 

 مقررات پایانی و  حل و فصل اختالفات ،تسهیل تجاري ،قواعد مبداء ،بهداشت گیاهی

  

  توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و مقامات کشورهاي  1397اردیبهشت  27این موافقتنامه در تاریخ

در مجلس شوراي اسالمی ایران تصویب شد و  19/3/98ر تاریخ د. عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا امضا گردید

ا .قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاري بین ج ". به تأیید شوراي نگهبان رسید  5/4/98در تاریخ 

براي اجرا به وزارت صنعت معدن و  17/4/98در تاریخ  "ایران و اتحادیه اقتصادي اوراسیا و کشورهاي عضو

 افقتنامه نیز به تصویب رسیده است کشور عضو اتحادیه این مو 5این موافقتنامه در . بالغ گردیدتجارت ا

  

  روز بعد از دریافت آخرین اطالعیه مکتوب مبنی بر تأیید انجام  60، این موافقتنامه  9طبق بند دوم فصل

لذا . ایران الزم االجرا خواهد شدا .تشریفات قانونی داخلی توسط کشورهاي عضو اتحادیه اقتصادي اوراسیا و ج

در صورت تغییر تاریخ اطالع . آبان خواهد بود 5تاریخ اجراي این موافقتنامه  طرفین، با توجه به اعالم رسمی

 .رسانی توسط سازمان توسعه تجارت انجام خواهد شد

 

  

  بوده و طرفین مطابق جدول که مشمول مفاد موافقتنامه  هستندفهرست هاي کاالیی منضم به موافقتنامه ، اقالمی

ردیف  360ا ایران به اوراسیا شامل .فهرست اعطایی ج. امتیازات تعرفه اي به یکدیگر ارائه می دهند ،ارائه شده

این فهرست ها با توجه . می باشدده رقمی HSردیف کد  502ی اوراسیا شامل و فهرست اعطایرقمی  HS 8 کد

ا .نه تغییراتی خواهد داشت که در خصوص کشورمان، توسط گمرك جبه تغییرات خطوط تعرفه ملی، به طور ساال

 .ایران کشورمان و دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم و اعمال خواهند شد

  

  



  تعیین شده است و چنانچه تعرفه هاي جاري از سال پایه پایین تر  2017سال پایه براي کاهش تعرفه سال

 .میزان تعرفه دریافتی از سقف تعیین شده باالتر نخواهد بودخواهد بود و باشد مالك تعرفه جاري 

  

   به این . شده است ) 2017(کد مشمول تثبیت نرخ تعرفه در زمان توافق  133در مورد فهرست اعطایی ایران

معنا که تخفیف تعرفه اي به این اقالم تعلق نمی گیرد ولی در نرخ سال پایه تثبیت و در تجارت فیمابین مطابق با 

کد مشمول تثبیت تعرفه  44اوراسیا نیز در خصوص فهرست . مفاد موافقتنامه در خصوص آنها رفتار می شود

 .هستند

  

 

  



 
 

Interim Agreement leading to formation of a free trade 
area between the Islamic Republic of Iran, of the one part, 
andthe Eurasian Economic Union and its Member States, 

of the other part 
 
 

PREAMBLE 
 

The Islamic Republic of Iran (hereinafter referred to as 
“I.R. Iran”), of the one part, andthe Eurasian Economic Union 
(hereinafter referred to as “the EAEU”) and the Republic of 
Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, the Russian Federation (hereinafter 
referred to as “the EAEU Member States”), of the other part 
(hereinafter referred to as “the Parties”): 
 
RECOGNIZING the importance of enhancing longstanding 
friendship and traditional multi-faceted cooperation between 
the Parties; 
DESIRING to create favourable environment and conditions 
for the development of mutual trade and economic relations 
and for the promotion of economic cooperation between the 
Parties in the areas of mutual interest; 
ADMITTING that the Interim Agreement leading to 
formation of a free trade area between the Islamic Republic of 
Iran, of the one part, and theEAEU and its Member States, of 
the other part (hereinafter referred to as “the Agreement”) will 
become a first step towards further trade and economic 
integration between the I.R. Iran andthe EAEU and its Member 
States; 
SETTING the goal to form a full-scale free trade area between 
the I.R. Iran and the EAEU and its Member States as a core 
objective;  
EMPHASIZING the need for further promotion of mutual 
relations between the Parties on the basis of mutual trust, 
transparency and trade facilitation; 
EXPRESSING their support to the earliest accession to the 
World Trade Organization and recognizing that World Trade 
Organization’s membership of the I.R. Iran and of the EAEU 
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and its Member State (that is not yet World Trade 
Organization’s member) will create favourable conditions for 
the deepening of their integration into the multilateral trading 
system and will enhance cooperation between the Parties to 
this Agreement; 
 
HAVE AGREED as follows: 
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CHAPTER 1. INSTITUTIONAL AND GENERAL 
PROVISIONS 

 
Article 1.1 

General definitions 
 
For the purposes of this Agreement, unless otherwise specified:  

(a) “central customs authority” means the highest 
authorized customs authority of each of the EAEU 
Member States or I.R. Iran exercising, in accordance with 
the respective domestic laws and regulations, the 
functions of implementing the relevant government 
policies, regulations, control and supervision in the 
customs sphere; 

(b) “customs authorities” means the customs authority or 
customs authorities of the EAEU Member States or 
I.R. Iran;  

(c) “days” means calendar days including weekends and 
holidays;  

(d) “declarant” means a person who declares goods for 
customs purposes or on whose behalf the goods are 
declared;  

(e) “Eurasian Economic Commission” means the 
permanent regulatory body of the EAEU in accordance 
with the Treaty on the Eurasian Economic Union of 29 
May 2014 (hereinafter referred to as “the Treaty on the 
EAEU”);  

(f) “Harmonized System” or “HS” means the Harmonized 
Commodity Description and Coding System established 
by the International Convention on the Harmonized 
Commodity Description and Coding System, done on 14 
June 1983 as adopted and implemented by the Parties in 
their respective laws and regulations;  

(g) “laws and regulations” includes any law or any other 
legal normative act; 

(h) “measure” means any measure by a Party, whether in 
the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, 
administrative action, practice or any other form;  
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(i) “originating” means qualifying under the rules of origin 
set out in Chapter 6 of this Agreement;  

(j) “Parties” means the EAEU Member States and the 
EAEU acting jointly or individually within their 
respective areas of competence as derived from the 
Treaty on the EAEU, of the one part, and I.R. Iran, of the 
other part;  

(k) “person”means a natural person or a juridical person.  
 

Article 1.2 
Objectives 

 
The objectives of the Agreement are the following: 

(a) to liberalise and facilitate trade in goods between 
the Parties through, inter alia, reduction or elimination of 
tariff and non-tariff barriers in respect of the originating 
goods included in Annex 1 to this Agreement;  
(b) to create a base for formation of a free trade area in 
which in accordance with international rules, standards 
and practices1 duties and other restrictive regulations on 
commerce shall be eliminated in respect of substantially 
all the trade between the Parties;  
(c) to support economic and trade cooperation between 
the Parties;  
(d) to establish a framework to enhance closer 
cooperation in the fields agreed in this Agreement and 
facilitate communications between the Parties. 

 
Article 1.3 

Liberalization of trade and formation of a free trade area 
 

1. From the date of the entry into force of this Agreement, 
the Parties shall reduce and/or eliminate customs duties and 
any charges or other measures having equivalent effect in 
respect of importation of originating goods listed in Annex 1 to 
this Agreement. 
                                                           
1 For the Parties to this Agreement that are Members of the World Trade Organization 
“international rules, standards and practices” shall mean the respective provisions of the WTO 
Agreement, in particular Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. 
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2. The Parties shall no later than within a year from the date 
of entry into force of this Agreement start negotiations with the 
view to conclude an agreement on a free trade area as referred 
to in subparagraph (b) of Article 1.2 of this Agreement.  
3. The Parties shall conclude the agreement referred to in 
paragraph 2 of this Article in no later than three years from the 
date of entry into force of this Agreement. 
4. Upon the expiration of three years from the date of entry 
into force of this Agreement if the Parties have not concluded 
negotiations referred to in paragraph 2 of this Article, the 
Parties shall decide on the need to continue the application of 
this Agreement. Such a decision shall be in the form of the 
protocol to this Agreement. 

 
Article 1.4 

Relation to Other Agreements 
 

1. This Agreement shall be applied without prejudice to 
rights and obligations of the Parties under international 
agreements to which the Parties are party. 
2. Without prejudice to Article 6.7 of this Agreement, the 
provisions of this Agreement shall neither apply between the 
EAEU Member States or between the EAEU Member States 
and the EAEU, nor shall they grant to I.R. Iran benefits that the 
EAEU Member States grant exclusively to each other.  
 

Article 1.5 
Joint Committee 

 
1. The Parties hereby establish a Joint Committee comprised 
of representatives of each Party, which shall be co-chaired by 
two representatives – one from the EAEU and its Member 
States and the other from I.R. Iran. The Parties shall be 
represented by senior officials designated by them for this 
purpose. 
2. The Joint Committee shall have the following functions: 

(a) considering any matter related to the implementation and 
application of this Agreement;  
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(b) supervising the work of all subcommittees, working 
groups and other bodies established under this 
Agreement or by discretion of the Joint Committee in 
accordance with paragraph 3 of this Article;  

(c) reviewing the process of negotiations which are held in 
accordance with Article 1.3 of this Agreement and taking 
the decision on the conclusion of substantial negotiations;  

(d) considering ways to further enhance trade relations 
between the Parties;  

(e) considering and recommending to the Parties any 
amendment to this Agreement; and 

(f) taking other actions on any matter covered by this Agreement 
as the Parties may agree. 

3. In the fulfillment of its functions, the Joint Committee 
may establish subsidiary bodies, including ad hoc bodies, and 
assign them with tasks on specific matters. The Joint 
Committee may, if necessary, decide to seek advice of third 
persons or groups on matters of its competence. 
4. Unless the Parties agree otherwise, the Joint Committee 
shall convene:  

(a) in regular session every year, with such sessions to be 
held alternately in the territories of the Parties; and  
(b) in special session within 30 days of the request of a 
Party, with such sessions to be held in the territory of the 
other Party or at such location as the Parties may agree. 

5. All decisions of the Joint Committee, committees, 
subcommittees and other bodies established under this Agreement 
shall be taken by consensus of the Parties. 
6. All notifications, requests and other written submissions to the 
Parties or to the Joint Committee shall be made in English or in 
Farsi or Russian with their respective translations into English 
unless otherwise provided in this Agreement. 
 

Article 1.6  
Business dialogue 

 
1. The Parties shall establish a business dialogue, aimed at 
fostering cooperation between the business communities of the 
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Parties and conducted between representatives of such business 
communities of the Parties. 
2. The business dialogue shall have a right to bring proposals 
to the Joint Committee on issues concerning the application of 
this Agreement, including proposals on development of trade 
and economic cooperation between the Parties, as well as on 
other issues related to mutual trade between the Parties. 
3. The business dialogue will organize, as necessary, 
seminars, business exhibitions, fairs, round tables and other 
joint events aimed at development of mutual trade and 
economic relations between the Parties. 
 

Article 1.7 
Contact points 

 
1. Each Party shall designate a contact point or contact points 
to facilitate communications between the Parties on any matter 
covered by this Agreement and shall notify the Joint 
Committee of its contact point or contact points.  
2. Upon request of a Party, the other Party’s contact point or 
contact points shall identify the office or official responsible 
for the matter and assist, as necessary, in facilitating 
communications between the Parties. 
 

Article 1.8 
Confidential information 

 
1. Each Party shall, in accordance with its respective laws 
and regulations, maintain the confidentiality of information 
designated as confidential by the provided Party pursuant to 
this Agreement.  
2. Nothing in this Agreement shall require a Party to provide 
confidential information, the disclosure of which would impede 
law enforcement, or otherwise be contrary to the public 
interest, or which would prejudice legitimate commercial 
interests of particular enterprises, public or private. 
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Article 1.9 
General exceptions 

 
Subject to the requirement that such measures are not applied 
in a manner which would constitute a means of arbitrary or 
unjustifiable discrimination between the Parties where the 
same conditions prevail, or a disguised restriction on 
international trade, nothing in this Agreement shall be 
construed to prevent the adoption or enforcement by any Party 
of measures:  

(a) necessary to protect public morals; 
(b) necessary to protect human, animal or plant life or 
health;  
(c) relating to the importations or exportations of gold 
or silver;  
(d) necessary to secure compliance with laws or 
regulations which are not applied in a manner to create a 
favor and/or afford protection to domestic production or 
to discriminate the goods from the other Party in 
comparison to the like goods originated from any third 
country, including those relating to customs enforcement, 
the enforcement of enterprises operated under Article 
2.11 of this Agreement, the protection of patents, 
trademarks and copyrights, and the prevention of 
deceptive practices;  
(e) relating to the products of prison labour; 
(f) imposed for the protection of national treasures of 
artistic, historic or archaeological value;  
(g) relating to the conservation of exhaustible natural 
resources if such measures are made effective in 
conjunction with restrictions on domestic production or 
consumption;  
(h) involving restrictions on exports of domestic 
materials necessary to ensure essential quantities of such 
materials to a domestic processing industry during 
periods when the domestic price of such materials is held 
below the world price as part of a governmental 
stabilization plan; provided that such restrictions shall not 
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operate to increase the exports of or the protection 
afforded to such domestic industry, and shall not depart 
from the provisions of this Agreement or relating to non-
discrimination;  
(i) essential to the acquisition or distribution of 
products in general or local short supply; provided that 
any such measures, which are inconsistent with the other 
provisions of this Agreement shall be discontinued as 
soon as the conditions giving rise to them have ceased to 
exist.  

 
Article 1.10 

Security exceptions 
 

Nothing in this Agreement shall be construed:  
(a) to require any Party to furnish any information the 
disclosure of which it considers contrary to its essential 
security interests; or  
(b) to prevent any Party from taking any action which 
it considers necessary for the protection of its essential 
security interests:  

i. relating to fissionable materials or the materials 
from which they are derived;  

ii. relating to the traffic in arms, ammunition and 
implements of war and to such traffic in other 
goods and materials as is carried on directly or 
indirectly for the purpose of supplying a 
military establishment;  

iii. taken in time of war or other emergency in 
international relations; or  

(c) to prevent a Party from taking any action in 
pursuance of its obligations under the United Nations 
Charter for the maintenance of international peace and 
security. 
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Article 1.11  
Measures to safeguard balance of payments2 

 
1. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 
2.7 of this Agreement, the Party in order to safeguard its 
external financial position and its balance of payments may 
restrict the quantity or value of merchandise permitted to be 
imported, subject to the provisions of the following paragraphs 
of this Article. Import restrictions instituted, maintained or 
intensified by a Party under this Article shall not exceed those 
necessary: 

i. to forestall the imminent threat of, or to stop, a 
serious decline in its monetary reserves, or 
ii. in the case of a Party with very low monetary 
reserves, to achieve a reasonable rate of increase in its 
reserves. 

Due regard shall be paid in either case to any special factors which 
may be affecting the reserves of such Party or its need for reserves, 
including, where special external credits or other resources are 
available to it, the need to provide for the appropriate use of such 
credits or resources. 
2. The Parties applying restrictions under paragraph 1 of this 
Article shall progressively relax them as such conditions 
improve, maintaining them only to the extent that the 
conditions specified in that paragraph still justify their 
application. They shall eliminate the restrictions when 
conditions would no longer justify their institution or 
maintenance under that paragraph. 
3. (a) The Parties undertake, in carrying out their domestic 
policies, to pay due regard to the need for maintaining or restoring 
equilibrium in their balance of payments on a sound and lasting 
basis and to the desirability of avoiding an uneconomic 
employment of productive resources. They recognize that, in order 
to achieve these ends, it is desirable so far as possible to adopt 
measures which expand rather than contract international trade. 

(b) The Parties applying restrictions under this Article 
may determine the incidence of the restrictions on imports of 

                                                           
2The Parties shall make provisions for the utmost secrecy in the conduct of any consultation 
under the provisions of this Article. 
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different products or classes of products in such a way as to 
give priority to the importation of those products which are 
more essential. 

(c) The Parties applying restrictions under this Article 
undertake: 

i. to avoid unnecessary damage to the commercial or 
economic interests of any other Party3; 

ii. not to apply restrictions so as to prevent 
unreasonably the importation of any description of 
goods in minimum commercial quantities the 
exclusion of which would impair regular channels 
of trade; and 

iii. not to apply restrictions which would prevent the 
importations of commercial samples or prevent 
compliancewith patent, 
trademark, copyright, or similar procedures. 

(d) The Parties recognize that, as a result of domestic 
policies directed towards the achievement and maintenance of 
full and productive employment or towards the development of 
economic resources, a Party may experience a high level of 
demand for imports involving a threat to its monetary reserves 
of the sort referred to in paragraph 1 of this Article. 
Accordingly, a Party otherwise complying with the provisions 
of this Article shall not be required to withdraw or modify 
restrictions on the ground that a change in those policies would 
render unnecessary restrictions which it is applying under this 
Article. 
4. If there is a persistent and widespread application of import 
restrictions under this Article, indicating the existence of a general 
disequilibrium which is restricting trade between the Parties, the 
Parties shall initiate discussions to consider whether other measures 
might be taken, either by those Parties the balance of payments of 
which are under pressure or by those the balance of payments of 
which are tending to be exceptionally favourable, or by any 
appropriate intergovernmental organization, to remove the 
underlying causes of the disequilibrium. 
 
                                                           
3 A Party applying restrictions shall endeavour to avoid causing serious prejudice to exports of 
a commodity on which the economy of a Party is largely dependent. 
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Article 1.12 
Transparency 

 
1. Each Party shall ensure, in accordance with its respective 
laws and regulations, that its laws and regulations of general 
application with respect to any matter covered by this 
Agreement, are promptly published or otherwise made publicly 
available in such a manner as to enable interested persons and 
the other Party to become acquainted with them, including 
wherever possible in electronic form. The Parties shall 
exchange the lists of relevant official print and electronic 
media. 
2. Each Party shall:  

(a) publish in advance drafts of such laws and 
regulations referred to in paragraph 1 of this Article that 
it proposes to adopt; and  
(b) provide interested persons and the other Party with 
a reasonable opportunity to comment on such laws and 
regulations referred to in paragraph 1 of this Article that 
it proposes to adopt.  

3. Upon request of the other Party, a Party shall promptly 
provide information and respond to questions pertaining to any 
actual or proposed law, regulation, procedure or administrative 
ruling of general application, regardless of whether the 
requesting Party has been previously notified of it. The Party 
shall provide information under this paragraph in English and 
within 45 days from the date of receipt of the request. 
4. The Parties shall ensure the clarity and transparency of 
their respective import requirements for the other Party and 
shall publish a step-by-step guidance on its applicable import 
regulation for exporters of the other Party, within 6 months 
from the date of entry into force of this Agreement. The 
guidance shall be done in English and shall be made publicly 
available, including, through an official, public and free 
available website of the Party concerned. The Parties shall 
promptly reflect any amendments to its import regulation in the 
guidance. 
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5. The notification referred to under paragraph 3 of this 
Article shall be considered to have been made when the 
relevant information has been made publicly available, 
including through an official, public and fee-free accessible 
website of the Party concerned. 
6. Any notification, request or information provided under 
this Article shall be conveyed to the other Party through the 
relevant contact points. 
 

Article 1.13 
Adjustment of Laws and Regulations 

 
By the time of entry of this Agreement into force the Parties 
shall take all necessary general and specific measures 
necessary to implement their commitments under this 
Agreement, and when required shall adjust their laws and 
regulations respectively in order to bring them in compliance 
with the provisions of this Agreement. 
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CHAPTER 2. TRADE IN GOODS 
 

Article 2.1 
Most-Favoured-Nation Treatment 

 
1. With respect to customs duties and charges of any kind 
imposed on or in connection with importation or exportation or 
imposed on the international transfer of payments for imports or 
exports, and with respect to the method of levying such duties and 
charges, and with respect to all rules and formalities in connection 
with importation and exportation, and with respect to all matters 
referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 2.2 of this Agreement, 
any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Party to 
any goods originating in or destined for the territory of any other 
country shall be accorded immediately and unconditionally to the 
like product originating in or destined for the territory of the other 
Party. 
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply 
to preferences: 

(a) granted by a Party to adjacent countries in order to 
facilitate frontier trade;  
(b) granted by a Party in accordance with an agreement on 
customs union or a free trade area or an interim agreement 
necessary for the formation of a customs union or a free trade 
area; 
(c) granted by a Party to developing and least developed 
countries in accordance with general scheme of tariff 
preferences. 

 
Article 2.2 

National Treatment4 
 

1. The Parties recognize that internal taxes and other 
internal charges, and laws, regulations and requirements 

                                                           
4 Any internal tax or other internal charge, or any law, regulation or requirement of the kind 
referred to in paragraph 1 of Article 2.2 of this Agreement which applies to an imported goods 
and to the like domestic goods and is collected or enforced in the case of the imported goods at 
the time or point of importation, is nevertheless to be regarded as an internal tax or other 
internal charge, or a law, regulation or requirement of the kind referred to in paragraph 1 of 
Article 2.2 of this Agreement, and is accordingly subject to the provisions of Article 2.2 of this 
Agreement. 
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affecting the internal sale, offering for sale, purchase, 
transportation, distribution or use of products, and internal 
quantitative regulations requiring the mixture, processing or 
use of products in specified amounts or proportions, should not 
be applied to imported or domestic products so as to afford 
protection to domestic production5. 
2. The products of the territory of a Party imported into the 
territory of the other Party shall not be subject, directly or 
indirectly, to internal taxes or other internal charges of any 
kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like 
domestic goods. Moreover, no Party shall otherwise apply 
internal taxes or other internal charges to imported or domestic 
products in a manner contrary to the principles set forth in 
paragraph 1 of this Article6. 
3. The products of the territory of a Party imported into the 
territory of the other Party shall be accorded treatment no less 
favourable than that accorded to like goods of national origin in 
respect of all laws, regulations and requirements affecting their 
internal sale, offering for sale, purchase, transportation, 
distribution or use. The provisions of this paragraph shall not 
prevent the application of differential internal transportation 
charges which are based exclusively on the economic operation 
of the means of transport and not on the nationality of the 
products. 
4. No Party shall establish or maintain any internal 
quantitative regulation relating to the mixture, processing or 
use of products in specified amounts or proportions which 
requires, directly or indirectly, that any specified amount or 
                                                           
5 The Parties shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure 
observance of paragraph 1 of Article 2.2 of this Agreement by the regional and local 
governments and authorities within their territories. The term “reasonable measures” would not 
require, for example, the repeal of existing national legislation authorizing local governments 
to impose internal taxes which, although technically inconsistent with the letter of Article 2.2 
of this Agreement, are not in fact inconsistent with its spirit, if such repeal would result in a 
serious financial hardship for the local governments or authorities concerned. With regard to 
taxation by local governments or authorities which is inconsistent with both the letter and spirit 
of Article 2.2 of this Agreement, the term “reasonable measures” would permit a Party to 
eliminate the inconsistent taxation gradually over a transition period, if abrupt action would 
create serious administrative and financial difficulties. 
6 A tax conforming to the requirements of the first sentence of paragraph 2 of Article 2.2 of this 
Agreement would be considered to be inconsistent with the provisions of the second sentence 
only in cases where competition was involved between, on the one hand, the taxed goods and, 
on the other hand, a directly competitive or substitutable goods which was not similarly taxed 
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proportion of any product which is the subject of the regulation 
must be supplied from domestic sources. Moreover, no Party 
shall otherwise apply internal quantitative regulations in a 
manner contrary to the principles set forth in paragraph 1 of 
this Article.7 
5. No internal quantitative regulation relating to the 
mixture, processing or use of products in specified amounts or 
proportions shall be applied in such a manner as to allocate any 
such amount or proportion among external sources of supply. 
6. (a) The provisions of this Article shall not apply to laws, 
regulations or requirements governing the procurement by 
governmental agencies of products purchased for governmental 
purposes and not with a view to commercial resale or with a 
view to use in the production of goods for commercial sale. 
(b) The provisions of this Article shall not prevent the 
payment of subsidies exclusively to domestic producers, 
including payments to domestic producers derived from the 
proceeds of internal taxes or charges applied consistently with 
the provisions of this Article and subsidies effected through 
governmental purchases of domestic products. 
7. The Parties recognize that internal maximum price 
control measures, even though conforming to the other 
provisions of this Article, can have effects prejudicial to the 
interests of Parties supplying imported products. Accordingly, 
a Party applying such measures shall take account of the 
interests of the other Party with a view to avoiding to the fullest 
practicable extent such prejudicial effects. 
 
 
 
 

 
Article 2.3 

                                                           
7 Regulation consistent with the provision of the first sentence of paragraph 4 of Article 2.2 of 
this Agreement shall not be considered to be contrary to the provisions of the second sentence 
in any case in which all of the goods subject to the regulations are produced domestically in 
substantial quantities. A regulation cannot be justified as being consistent with the provisions 
of the second sentence on the ground that the proportion or amount allocated to each of the 
goods which are the subject of the regulation constitutes an equitable relationship between 
imported and domestic goods. 
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Reduction and/or Elimination of Customs Duties 
 

1. Each Party shall accord to the originating goods of the 
other Party treatment not less favourable than that provided for 
in the former Party’s Schedule of Tariff Commitments 
provided for in Annex 1 to this Agreement.  
2. The originating goods of a Party described in the 
Schedule of Tariff Commitments of another Party, shall, on 
their importation into the territory of the latter Party, and 
subject to the terms, conditions and qualifications set forth in 
that Schedule, be exempt from customs duties in excess to 
those set forth and provided therein. Such goods shall also be 
exempt from all other duties or charges of any kind imposed on 
or in connection with the importation in excess of those set 
forth and provided in the Schedule. 
3. Nothing in this Article shall prevent any Party from 
imposing at any time on the importation of any product:  

(a) charge equivalent to an internal tax imposed 
consistently with the provisions of paragraph 2 of 
Article 2.2 of this Agreement in respect of the like 
domestic product or in respect of an article from which 
the imported product has been manufactured or 
produced in whole or in part; 

(b) any duty imposed consistently with Chapter 3 of this 
Agreement;  

(c) fees or other charges commensurate with the cost of 
services rendered.  

4. If the rate of preferential customs duty on an originating 
goods of a Party applied in accordance with Annex 1 to this 
Agreement is higher than the most-favoured-nation applied rate 
of customs duty on the same goods, such goods shall be 
eligible for the latter one. 
 

Article 2.4 
Changes to Applied Tariff Nomenclature 

 
1. Each Party shall ensure that any change to its applied 
nomenclature based on HS and its description shall be carried 
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out without impairing tariff concessions undertaken in 
accordance with Annex 1 to this Agreement. 
2. Such change to the EAEU applied nomenclature based 
on HS and its description and Iranian applied nomenclature 
based on HS and its description shall be carried out by the 
Eurasian Economic Commission and I.R. Iran, respectively. 
The Parties shall make any change to their applied 
nomenclature based on HS code and its description publicly 
available in a timely manner and inform each other every year. 
 

Article 2.5 
Fees, Charges and Formalities Connected with Importation 

and Exportation8 
 

1. (a) All fees and charges of whatever character (other 
than import and export duties and other than taxes within the 
purview of Article 2.2 of this Agreement) imposed by Parties 
on or in connection with importation or exportation shall be 
limited in amount to the approximate cost of services rendered 
and shall not represent an indirect protection to domestic goods 
or a taxation of imports or exports for fiscal purposes. 

(b) The Parties recognize the need for reducing the 
number and diversity of fees and charges referred to in 
subparagraph (a) of this paragraph. 

(c) The Parties also recognize the need for minimizing 
the incidence and complexity of import and export formalities 
and for decreasing and simplifying import and export 
documentation requirements.9 

                                                           
8 While Article 2.5 of this Agreement does not cover the use of multiple rates of exchange as 
such, paragraphs 1 and 4 of Article 2.5 of this Agreement condemn the use of exchange taxes 
or fees as a device for implementing multiple currency practices; if, however, a Party is using 
multiple currency exchange fees for balance of payments reasons with the approval of the 
International Monetary Fund, nothing in this Agreement shall preclude the use by a Party of 
exchange controls or exchange restrictions in accordance with the Articles of Agreement of the 
International Monetary Fund or with that Party's special exchange agreement with the other 
Party. 
9 It would be consistent with paragraph 1 of Article 2.5 of this Agreement if, on the importation 
of goods from the territory of a Party into the territory of the other Party, the production of 
certificates of origin should only be required to the extent that is strictly indispensable. 
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2. A Party shall, upon request by the other Party, review the 
operation of its laws and regulations in the light of the 
provisions of this Article. 
3. No Party shall impose substantial penalties for minor 
breaches of customs regulations or procedural requirements. In 
particular, no penalty in respect of any omission or mistake in 
customs documentation which is easily rectifiable and 
obviously made without fraudulent intent or gross negligence 
shall be greater than necessary to serve merely as a warning.  
4. The provisions of this Article shall extend to fees, 
charges, formalities and requirements imposed by 
governmental authorities in connection with importation and 
exportation, including those relating to: 

(a) consular transactions, such as consular invoices and 
certificates; 

(b) quantitative restrictions; 
(c) licensing; 
(d) exchange control; 
(e) statistical services; 
(f) documents, documentation and certification; 
(g) analysis and inspection; and 
(h) quarantine, sanitation and fumigation. 

5. Each Party shall ensure that its competent authorities 
make available through their official websites information 
about fees and charges it imposes. 
 

Article 2.6 
Administration of Trade Regulations 

 
1. Laws, regulations, judicial decisions and administrative 

rulings of general application, made effective by the 
Parties, pertaining to the classification or the valuation 
of goods for customs purposes, or to rates of duty, taxes 
or other charges, or to requirements, restrictions or 
prohibitions on imports or exports or on the transfer of 
payments therefor, or affecting their sale, distribution, 
transportation, insurance, warehousing inspection, 
exhibition, processing, mixing or other use, shall be 
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published promptly in such a manner as to enable 
governments and traders to become acquainted with 
them. Agreements affecting international trade policy 
which are in force between the government or a 
governmental agency of the Parties shall also be 
published. The provisions of this paragraph shall not 
require the Parties to disclose confidential information 
which would impede law enforcement or otherwise be 
contrary to the public interest or would prejudice the 
legitimate commercial interests of particular enterprises, 
public or private. 

2. No measure of general application taken by the Parties 
effecting an advance in a rate of duty or other charge on 
imports under an established and uniform practice, or 
imposing a new or more burdensome requirement, 
restriction or prohibition on imports, or on the transfer 
of payments therefor, shall be enforced before such 
measure has been officially published. 

3. (a) Each Party shall administer in a uniform, impartial 
and reasonable manner all its laws, regulations, 
decisions and rulings of the kind described in paragraph 
1 of this Article.  

(b) Each Party shall maintain, or institute as soon as 
practicable, judicial, arbitral or administrative tribunals or 
procedures for the purpose, inter alia, of the prompt review and 
correction of administrative action relating to customs matters. 
Such tribunals or procedures shall be independent of the 
agencies entrusted with administrative enforcement and their 
decisions shall be implemented by, and shall govern the 
practice of, such agencies unless an appeal is lodged with a 
court or tribunal of superior jurisdiction within the time 
prescribed for appeals to be lodged by importers; provided that 
the central administration of such agency may take steps to 
obtain a review of the matter in another proceeding if there is 
good cause to believe that the decision is inconsistent with 
established principles of law or the actual facts. 

(c) The provisions of subparagraph (b) of this paragraph 
shall not require the elimination or substitution of procedures 
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in force in the territory of a Party on the date of entry into force 
of this Agreement which in fact provide for an objective and 
impartial review of administrative action even though such 
procedures are not fully or formally independent of the 
agencies entrusted with administrative enforcement. Any Party 
employing such procedures shall, upon request, furnish full 
information thereon in order that other Party may determine 
whether such procedures conform to the requirements of this 
subparagraph. 

 
Article 2.7 

Quantitative Restrictions10 
 
1. With respect to goods listed in Annex I to this Agreement, 
no prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other 
charges, whether made effective through quotas, import or 
export licenses or other measures, shall be instituted or 
maintained by any Party on the importation of such goods of 
the territory of any other Party or on the exportation or sale for 
export of such goods destined for the territory of any other 
Party. 
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not 
extend to the following: 

(a) export prohibitions or restrictions temporarily 
applied to prevent or relieve critical shortages of 
foodstuffs or other goods essential to the exporting Party; 
(b) import and export prohibitions or restrictions 
necessary to the application of standards or regulations 
for the classification, grading or marketing of 
commodities in international trade; 
(c) import restrictions on any agricultural or fisheries 
goods, imported in any form11, necessary to the 
enforcement of governmental measures which operate: 

                                                           
10 Throughout Article 2.7 of this Agreement the terms "import restrictions" or "export 
restrictions" include restrictions made effective through state-trading operations. 
11 The term "in any form" in subparagraph (c) of paragraph 2 of Article 2.7 of this Agreement 
covers the same goods when in an early stage of processing and still perishable, which compete 
directly with the fresh goods and if freely imported would tend to make the restriction on the 
fresh goods ineffective. 
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i. to restrict the quantities of the like domestic goods 
permitted to be marketed or produced, or, if there 
is no substantial domestic production of the like 
goods, of a domestic goods for which the 
imported goods can be directly substituted; or 

ii. to remove a temporary surplus of the like 
domestic goods, or, if there is no substantial 
domestic production of the like goods, of a 
domestic goods for which the imported goods can 
be directly substituted, by making the surplus 
available to certain groups of domestic consumers 
free of charge or at prices below the current 
market level; or 

iii. to restrict the quantities permitted to be produced 
of any animal goods the production of which is 
directly dependent, wholly or mainly, on the 
imported commodity, if the domestic production 
of that commodity is relatively negligible. 

Any Party applying restrictions on the importation of any 
goods pursuant to subparagraph (c) of this paragraph shall give 
public notice of the total quantity or value of the goods 
permitted to be imported during a specified future period and 
of any change in such quantity or value. Moreover, any 
restrictions applied under (i) above shall not be such as will 
reduce the total of imports relative to the total of domestic 
production, as compared with the proportion which might 
reasonably be expected to rule between the two in the absence 
of restrictions. In determining this proportion, the Party shall 
pay due regard to the proportion prevailing during a previous 
representative period and to any special factors12 which may 
have affected or may be affecting the trade in the goods 
concerned. 
3. No prohibition or restriction shall be applied by a Party 
on the importation of any goods of the territory of the other 
Party or on the exportation of any goods destined for the 
territory of the other Party, unless the importation of the like 
                                                           
12 The term "special factors" includes changes in relative productive efficiency as between 
domestic and foreign producers, or as between different foreign producers, but not changes 
artificially brought about by means not permitted under this Agreement. 
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goods of all third countries or the exportation of the like goods 
to all third countries is similarly prohibited or restricted. 
4. In applying import restrictions to any goods, the Parties 
shall aim at a distribution of trade in such goods approaching 
as closely as possible the shares which the other Party might be 
expected to obtain in the absence of such restrictions and to 
this end shall observe the following provisions: 

(a) wherever practicable, quotas representing the total 
amount of permitted imports (whether allocated among 
supplying countries or not) shall be fixed, and notice 
given of their amount in accordance with paragraph 5 (b) 
of this Article; 

(b) in cases in which quotas are not practicable, the 
restrictions may be applied by means of import licenses 
or permits without a quota; 

(c) the Parties shall not, except for purposes of operating 
quotas allocated in accordance with subparagraph (d) of 
this paragraph, require that import licenses or permits be 
utilized for the importation of the goods concerned from 
a particular country or source; 

(d) in cases in which a quota is allocated among supplying 
countries the Party applying the restrictions may seek 
agreement with respect to the allocation of shares in the 
quota with the countries having a substantial interest in 
supplying the goods concerned including the other Party. 
In cases in which this method is not reasonably 
practicable, the Party concerned shall allot to the other 
Party a share based upon the proportions, supplied by 
such Party during a previous representative period, of the 
total quantity or value of imports of the goods, due 
account being taken of any special factors which may 
have affected or may be affecting the trade in the goods. 
No conditions or formalities shall be imposed which 
would prevent any Party from utilizing fully the share of 
any such total quantity or value which has been allotted 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_05_e.htm%23article13A2d
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gatt1994_05_e.htm%23article13A2d
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to it, subject to importation being made within any 
prescribed period to which the quota may relate13. 

5. (a) In cases in which import licenses are issued in 
connection with import restrictions, the Party applying the 
restrictions shall provide, upon the request of the other Party, 
all relevant information concerning the administration of the 
restrictions, the import licenses granted over a recent period 
and the distribution of such licenses among supplying 
countries; Provided that there shall be no obligation to supply 
information as to the names of importing or supplying 
enterprises. 

(b) In the case of import restrictions involving the fixing 
of quotas, the Party applying the restrictions shall give public 
notice of the total quantity or value of the goods or goods 
which will be permitted to be imported during a specified 
future period and of any change in such quantity or value. Any 
supplies of the goods in question which were en route at the 
time at which public notice was given shall not be excluded 
from entry; Provided that they may be counted so far as 
practicable, against the quantity permitted to be imported in the 
period in question, and also, where necessary, against the 
quantities permitted to be imported in the next following period 
or periods; and Provided further that if any Party customarily 
exempts from such restrictions goods entered for consumption 
or withdrawn from warehouse for consumption during a period 
of thirty days after the day of such public notice, such practice 
shall be considered in full compliance with this subparagraph. 

(c) In the case of quotas allocated among supplying 
countries, the Party applying the restrictions shall promptly 
inform the other Party of the shares in the quota currently 
allocated, by quantity or value, to the various supplying 
countries and shall give public notice thereof. 
6. With regard to restrictions applied in accordance with 
paragraph 2 (c) or paragraph 4 (d) of this Article, the selection 

                                                           
13 No mention was made of "commercial considerations" as a rule for the allocation of quotas 
because it was considered that its application by governmental authorities might not always be 
practicable. Moreover, in cases where it is practicable, a Party could apply these considerations 
in the process of seeking agreement, consistently with the general rule laid down in the 
opening sentence of paragraph 4 of this Article. 
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of a representative period for any goods and the appraisal of 
any special factors affecting the trade in the goods shall be 
made initially by the Party applying the 
restriction; Provided that such Party shall, upon the request of 
the other Party consult promptly with the other Party regarding 
the need for an adjustment of the proportion determined or of 
the base period selected, or for the reappraisal of the special 
factors involved, or for the elimination of conditions, 
formalities or any other provisions established unilaterally 
relating to the allocation of an adequate quota or its 
unrestricted utilization. 
7. The provisions of this Article shall apply to any tariff 
quota instituted or maintained by any Party, and, in so far as 
applicable, the principles of this Article shall also extend to 
export restrictions. 

 
Article 2.8. 

Freedom of Transit 
 

1. Goods (including baggage), and also vessels and other 
means of transport shall be deemed to be in transit across the 
territory of a Party when the passage across such territory, with 
or without trans-shipment, warehousing, breaking bulk, or 
change in the mode of transport, is only a portion of a complete 
journey beginning and terminating beyond the frontier of the 
Party across whose territory the traffic passes. Traffic of this 
nature is termed in this Article “traffic in transit”. 
2. There shall be freedom of transit through the territory of 
each Party, via the routes most convenient for international 
transit, for traffic in transit to or from the territory of the other 
Party. No distinction shall be made which is based on the flag 
of vessels, the place of origin, departure, entry, exit or 
destination, or on any circumstances relating to the ownership 
of goods, of vessels or of other means of transport. 
3. The Party may require that traffic in transit through its 
territory be entered at the proper custom house, but, except in 
cases of failure to comply with applicable customs laws and 
regulations, such traffic coming from or going to the territory 
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of the other Party shall not be subject to any unnecessary 
delays or restrictions and shall be exempt from customs duties 
and from all transit duties or other charges imposed in respect 
of transit, except charges for transportation or those 
commensurate with administrative expenses entailed by transit 
or with the cost of services rendered. 
4. All charges and regulations imposed by a Party on traffic 
in transit to or from the territory of the other Party shall be 
reasonable, having regard to the conditions of the traffic. 
5. With respect to all charges, regulations and formalities in 
connection with transit, each Party shall accord to traffic in 
transit to or from the territory of the other Party treatment no 
less favourable than the treatment accorded to traffic in transit 
to or from any third country.14 
6. Each Party shall accord to goods which have been in 
transit through the territory of the other Party treatment no less 
favourable than that which would have been accorded to such 
goods had they been transported from their place of origin to 
their destination without going through the territory of such 
other Party. The Party shall, however, be free to maintain its 
requirements of direct consignment existing on the date of 
entry into force of this Agreement, in respect of any goods in 
regard to which such direct consignment is a requisite 
condition of eligibility for entry of the goods at preferential 
rates of duty or has relation to the Party's prescribed method of 
valuation for duty purposes. 
7. The provisions of this Article shall not apply to the 
operation of aircraft in transit, but shall apply to air transit of 
goods (including baggage). 

 
Article 2.9 

Committee on Trade in Goods 
 

1. The Parties hereby establish the Committee on Trade in 
Goods (hereinafter referred to as “the Goods Committee”), 
comprising representatives of each Party. 
                                                           
14With regard to transportation charges, the principle laid down in paragraph 5 of Article 2.8 of 
this Agreement refers to like goods being transported on the same route under like conditions. 
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2. The Goods Committee shall meet upon request of either 
Party to consider any matter arising under this Chapter and 
under Chapters 3, 4, 5, 6, and 7of this Agreement. 
3. The Goods Committee shall have the following 
functions: 

(a) reviewing and monitoring the implementation and 
operation of the Chapters referred to in paragraph 2 of 
this Article; 
(b) reviewing and making appropriate 
recommendations, as needed, to the Joint Committee on 
any amendment to the provisions of this Chapter and to 
the Schedules of Tariff Commitments in Annex 1 to this 
Agreement in order to promote and facilitate improved 
market access; 
(c) identifying and recommending measures to resolve 
any problem that may arise; 
(d) reporting the findings on any other issue arising 
from the implementation of this Chapter to the Joint 
Committee. 

 
Article 2.10. 

Nullification or impairment of commitments 
 

1. If any Party should consider that any benefit accruing to 
it directly or indirectly under this Agreement is being nullified 
or impaired or that the attainment of any objective of the 
Agreement is being impeded as the result of  

(a) the failure of another Party to carry out its 
obligations under this Agreement, or  
(b) the application by another Party of any measure, 
whether or not it conflicts with the provisions of this 
Agreement, or 
(c)  the existence of any other situation, 

the Party may, with a view to the satisfactory adjustment of the 
matter, make written representations or proposals to the other 
Party. A Party thus approached shall give sympathetic 
consideration to the representations or proposals made to it.   
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2. If no satisfactory adjustment is effected between the 
Parties within a reasonable time, not exceeding sixty days, or if 
the difficulty is of the type described in subparagraph (c) of 
paragraph 1 of this Article, the matter may be referred to the 
Joint Committee. The Joint Committee shall promptly 
investigate any matter so referred to it and shall make 
appropriate recommendations or give a ruling on the matter, as 
appropriate.  
3. If the Joint Committee considers that the circumstances 
are serious enough to justify such action, it may authorize a 
Party to suspend the application to the other Party of such 
concessions or other obligations under this Agreement as it 
determines to be appropriate in the circumstances.  
4. If no consensus is reached by the Parties through the 
Joint Committee and the matter concerned is still in place the 
Party concerned may suspend its concessions unilaterally 
without prejudice to the other Party’s right to initiate a dispute 
on this matter under Chapter 8 of this Agreement. 

 
Article 2.11 

State Trading Enterprises 
 

1.15 (a) Each Party undertakes that if it establishes or maintains 
a State enterprise, wherever located, or grants to any enterprise, 
formally or in effect, exclusive or special privileges,16 such 
enterprise shall, in its purchases or sales involving either 
imports or exports, act in a manner consistent with the general 
principles of non-discriminatory treatment prescribed in this 
Agreement for governmental measures affecting imports or 
exports by private traders. 
                                                           
15 The operations of Marketing Boards, which are established by the Parties and are engaged in 
purchasing or selling, are subject to the provisions of subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 
of Article 2.11 of this Agreement. The activities of Marketing Boards which are established by 
the Parties and which do not purchase or sell but lay down regulations covering private trade 
are governed by the relevant Articles of this Agreement. The charging by a state enterprise of 
different prices for its sales of a goods in different markets is not precluded by the provisions 
of this Article, provided that such different prices are charged for commercial reasons, to meet 
conditions of supply and demand in export markets. 
16 Governmental measures imposed to insure standards of quality and efficiency in the 
operation of external trade, or privileges granted for the exploitation of national natural 
resources but which do not empower the government to exercise control over the trading 
activities of the enterprise in question, do not constitute  “exclusive or special privileges”. 
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(b) The provisions of subparagraph (a) of this paragraph 
shall be understood to require that such enterprises shall, 
having due regard to the other provisions of this Agreement, 
make any such purchases or sales solely in accordance with 
commercial considerations,17 including price, quality, 
availability, marketability, transportation and other conditions 
of purchase or sale, and shall afford the enterprises of the other 
Party adequate opportunity, in accordance with customary 
business practice, to compete for participation in such 
purchases or sales. 

(c) No Party shall prevent any enterprise (whether or not 
an enterprise described in subparagraph (a) of this paragraph) 
under its jurisdiction from acting in accordance with the 
principles of subparagraphs (a) and (b) of this paragraph. 
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not 
apply to imports of goods for immediate or ultimate 
consumption in governmental use and not otherwise for resale 
or use in the production of goods18 for sale. With respect to 
such imports, each Party shall accord to the trade of the other 
Party fair and equitable treatment. 
3. The Parties recognize that enterprises of the kind 
described in paragraph 1 (a) of this Article might be operated 
so as to create serious obstacles to trade; thus negotiations on a 
reciprocal and mutually advantageous basis designed to limit or 
reduce such obstacles are of importance to the expansion of 
international trade. 
4. (a) The Parties shall notify the Joint Committee of the 
goods which are imported into or exported from their territories 
by enterprises of the kind described in paragraph 1 (a) of this 
Article. 

(b) The Party establishing, maintaining or authorizing 
an import monopoly of a good, which is not included in Annex 
1 to this Agreement, shall, on request of other Party inform 
such a Party of the import mark-up19 on the goods during a 
                                                           
17A country receiving a “tied loan” is free to take this loan into account as a “commercial 
consideration” when purchasing requirements abroad. 
18The term “goods” is limited to goods as understood in commercial practice, and is not 
intended to include the purchase or sale of services. 
19 The term “mark-up” shall represent the margin by which the price charged by the import 
monopoly for the imported goods (exclusive of internal taxes within the purview of Article 2.2 
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recent representative period, or, when it is not possible to do 
so, of the price charged on the resale of the goods. 

(c) The Party which has reason to believe that its 
interest under this Agreement is being adversely affected by 
the operations of an enterprise of the kind described in 
paragraph 1 (a) of this Article, request the Party establishing, 
maintaining or authorizing such enterprise to supply 
information about its operations related to the carrying out of 
the provisions of this Agreement. 

(d) The provisions of this paragraph shall not require 
any Party to disclose confidential information which would 
impede law enforcement or otherwise be contrary to the public 
interest or would prejudice the legitimate commercial interests 
of particular enterprises. 

 

                                                                                                                                                         
of this Agreement, transportation, distribution, and other expenses incident to the purchase, 
sale or further processing, and a reasonable margin of profit) exceeds the landed cost. 
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CHAPTER 3. TRADE REMEDIES 
 

Article 3.1 
Definitions 

For the purposes of this Chapter, the following definitions shall 
be applied: 

(a) “anti-dumping measure” – a measure imposed by a 
Party on imports of a product originating in another Party 
in order to offset or prevent dumping, which causes or 
threatens material injury or materially retards the 
establishment of a domestic industry, that is applied 
pursuant to this Chapter; 

(b) “bilateral safeguard measure” – a measure imposed by 
a Party on imports of a product originating in another 
Party in order to prevent or remedy serious injury to a 
domestic industry or threat thereof caused by increased 
imports of that product as a result of the reduction or 
elimination of a customs duty under this Agreement and 
applied in accordance with the provisions of this Chapter; 

(c) “countervailing measure” – a measure imposed by a 
Party on imports of a product originating in another Party 
in order to offset the effect of a specific subsidy provided 
within the territory of the latter Party which causes or 
threatens material injury or materially retards the 
establishment of a domestic industry, that is applied 
pursuant to this Chapter; 

(d) “global safeguard measure” – a measure imposed by a 
Party on imports of a product to prevent or remedy 
serious injury or threats thereof to a domestic industry, 
which is caused by increased imports of that product 
from all countries and applied in accordance with the 
provisions of this Chapter. 
 

Article 3.2 
Anti-Dumping and Countervailing Measures 

 
1. Each Party shall apply anti-dumping and countervailing 

measures in accordance with its anti-dumping and 
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countervailing duty legislation, except as otherwise 
provided for in this Chapter. 

2. A product is to be considered as being dumped if the 
export price of this product exported from one Party to 
another is less than the comparable price, in the ordinary 
course of trade, for the like product when destined for 
consumption in the exporting Party. Sales of the like 
product in the domestic market of the exporting Party at 
prices not below weighted average costs of production 
plus administrative, selling and general costs shall be 
regarded as being in the ordinary course of trade. For the 
purposes of anti-dumping investigations when there are no 
sales of the like product in the ordinary course of trade in 
the domestic market of the exporting Party or when, 
because of the low volume of the sales in the domestic 
market of the exporting country, such sales do not permit a 
proper comparison, the margin of dumping shall be 
determined by comparison with a comparable price of the 
like product when exported to an appropriate third 
country, provided that this price is representative, or with 
the cost of production in the country of origin plus a 
reasonable amount for administrative, selling and general 
costs and for profits. For the purpose of this paragraph, 
costs shall normally be calculated on the basis of records 
kept by the exporter or producer under investigation, 
provided that such records are in accordance with the 
generally accepted accounting principles of the exporting 
country and reasonably reflect the costs associated with 
the production and sale of the product under consideration. 
Authorities shall consider all available evidence on the 
proper allocation of costs, including that which is made 
available by the exporter or producer in the course of the 
investigation provided that such allocations have been 
historically utilized by the exporter or producer, in 
particular in relation to establishing appropriate 
amortization and depreciation periods and allowances for 
capital expenditures and other development costs. Unless 
already reflected in the cost allocations under this 



 
 

33 
 

paragraph, costs shall be adjusted appropriately for those 
non-recurring items of cost which benefit future and/or 
current production, or for circumstances in which costs 
during the period of investigation are affected by start-up 
operations.20 For the purpose of this paragraph, the 
amounts for administrative, selling and general costs and 
for profits shall be based on actual data pertaining to 
production and sales in the ordinary course of trade of the 
like product by the exporter or producer under 
investigation. When such amounts cannot be determined 
on this basis, the amounts may be determined on the basis 
of: 

i. the actual amounts incurred and realized by the 
exporter or producer in question in respect of 
production and sales in the domestic market of 
the country of origin of the same general 
category of products; 

ii. the weighted average of the actual amounts 
incurred and realized by other exporters or 
producers subject to investigation in respect of 
production and sales of the like product in the 
domestic market of the country of origin;   

iii. any other reasonable method, provided that the 
amount for profit so established shall not exceed 
the profit normally realized by other exporters or 
producers on sales of products of the same 
general category in the domestic market of the 
country of origin. 

3. In cases where there is no export price or where it 
appears to the authorities concerned that the export price 
is unreliable because of association or a compensatory 
arrangement between the exporter and the importer or a 
third Party, the export price may be constructed on the 
basis of the price at which the imported products are first 
resold to an independent buyer, or if the products are not 

                                                           
20 The adjustment made for start-up operations shall reflect the costs at the end of the start-up 
period or, if that period extends beyond the period of investigation, the most recent costs which 

can reasonably be taken into account by the authorities during the investigation. 
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resold to an independent buyer, or not resold in the 
condition as imported, on such reasonable basis as the 
authorities may determine. 

4. A fair comparison shall be made between the export 
price and the normal value. This comparison shall be 
made at the same level of trade, normally at the ex-
factory level, and in respect of sales made at as nearly as 
possible the same time. Due allowance shall be made in 
each case, on its merits, for differences which affect price 
comparability, including differences in conditions and 
terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, 
physical characteristics, and any other differences which 
are also demonstrated to affect price comparability. In 
the cases referred to in paragraph 3 of this Article, 
allowances for costs, including duties and taxes, incurred 
between importation and resale, and for profits accruing, 
should also be made. If in these cases price comparability 
has been affected, the authorities shall establish the 
normal value at a level of trade equivalent to the level of 
trade of the constructed export price, or shall make due 
allowance as warranted under this paragraph. The 
competent authority of the Party shall indicate to the 
parties in question what information is necessary to 
ensure a fair comparison and shall not impose an 
unreasonable burden of proof on those parties. 

i. When the comparison under paragraph 4 of this 
Article requires a conversion of currencies, such 
conversion should be made using the rate of 
exchange on the date of sale, provided that when 
a sale of foreign currency on forward markets is 
directly linked to the export sale involved, the 
rate of exchange in the forward sale shall be 
used. Fluctuations in exchange rates shall be 
ignored and in an investigation the authorities 
shall allow exporters at least 60 days to have 
adjusted their export prices to reflect sustained 
movements in exchange rates during the period 
of investigation. 
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ii. Subject to the provisions governing fair 
comparison in paragraph 4 of this Article, the 
existence of margins of dumping during the 
investigation phase shall normally be established 
on the basis of a comparison of a weighted 
average normal value with a weighted average of 
prices of all comparable export transactions or by 
a comparison of normal value and export prices 
on a transaction to transaction basis. A normal 
value established on a weighted average basis 
may be compared to prices of individual export 
transactions if the authorities find a pattern of 
export prices which differ significantly among 
different purchasers, regions or time periods, and 
if an explanation is provided as to why such 
differences cannot be taken into account 
appropriately by the use of a weighted average to 
weighted average or transaction to transaction 
comparison. 

5. In the case where products are not imported directly from 
the country of origin but are exported to the importing 
Party from an intermediate country, the price at which the 
products are sold from the country of export to the 
importing Party shall normally be compared with the 
comparable price in the country of export. However, 
comparison may be made with the price in the country of 
origin, if, for example, the products are merely 
transshipped through the country of export, or such 
products are not produced in the country of export, or 
there is no comparable price for them in the country of 
export. 

6. Throughout this Chapter the term “like product” shall be 
interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike 
in all respects to the product under consideration, or in the 
absence of such a product, another product which, 
although not alike in all respects, has characteristics 
closely resembling those of the product under 
consideration. 
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7. For the purposes of this Chapter a subsidy shall be deemed 
to exist if: 

(a) there is a financial contribution by a government or any 
public body within the territory of an exporting Party, i.e. 
where: 

i. a government practice involves a direct 
transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity 
infusion), potential direct transfers of funds or 
liabilities (e.g. loan guarantees); 

ii. government revenue that is otherwise due is 
foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such 
as tax credits); 

iii. a government provides goods or services 
other than general infrastructure, or purchases goods; 

iv. a government makes payments to a funding 
mechanism, or entrusts or directs a private body to 
carry out one or more of the type of functions 
illustrated in (i) to (iii) above which would normally 
be vested in the government and the practice, in no 
real sense, differs from practices normally followed 
by governments; 

or 
(b) any form of income or price support on the recipient of a 

subsidy which operates directly or indirectly to increase 
exports of a product from an exporting Party or to reduce 
imports of the like product into this Party; and 

(c) a benefit is thereby conferred. 
8. A subsidy of an exporting Party shall be considered 

specific if access to a subsidy in the law of an exporting 
Party or in fact is limited to certain enterprise or industry 
or group of enterprises or industries within the jurisdiction 
of the granting authority. A subsidy which is limited to 
certain enterprises located within a designated 
geographical region within the jurisdiction of the granting 
authority shall be specific. It is understood that the setting 
or change of generally applicable tax rates by all levels of 
government entitled to do so shall not be deemed to be a 
specific subsidy for the purposes of this Agreement.  
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9. In order to determine whether a subsidy is specific the 
following principles shall apply: 

(a) where the granting authority, or the legislation pursuant 
to which the granting authority operates, explicitly limits 
access to a subsidy to certain enterprises, such subsidy 
shall be specific; 

(b) where the granting authority, or the legislation pursuant 
to which the granting authority operates, establishes 
objective criteria or conditions21 governing the eligibility 
for, and the amount of, a subsidy, specificity shall not 
exist, provided that the eligibility is automatic and that 
such criteria and conditions are strictly adhered to. The 
criteria or conditions must be clearly spelled out in law, 
regulation, or other official document, so as to be capable 
of verification; 

(c) if, notwithstanding any appearance of non-specificity 
resulting from the application of the principles laid down 
in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph, there are 
reasons to believe that the subsidy may in fact be 
specific, other factors may be considered. Such factors 
are: use of a subsidy programme by a limited number of 
certain enterprises, predominant use by certain 
enterprises, the granting of disproportionately large 
amounts of subsidy to certain enterprises, and the manner 
in which discretion has been exercised by the granting 
authority in the decision to grant a subsidy22. In applying 
this subparagraph, account shall be taken of the extent of 
diversification of economic activities within the 
jurisdiction of the granting authority, as well as of the 
length of time during which the subsidy programme has 
been in operation. 

10. Any determination of specificity under the provisions of 
paragraphs 8 and 9 of this Article shall be clearly 
substantiated on the basis of positive evidence. 

                                                           
21 Objective criteria or conditions, as used herein, mean criteria or conditions which are neutral, 
which do not favour certain enterprises over others, and which are economic in nature and 
horizontal in application, such as number of employees or size of enterprise. 
22 In this regard, in particular, information on the frequency with which applications for a 
subsidy are refused or approved and the reasons for such decisions shall be considered. 
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11. Any subsidy of an exporting Party shall be a specific 
subsidy if: 

(a) a subsidy is contingent, in the law of an exporting Party 
or in fact23, whether solely or as one of several other 
conditions, upon export performance; 

(b) a subsidy is contingent, in the law of an exporting Party 
or in fact, whether solely or as one of several other 
conditions, upon the use of domestic over imported 
goods. 

12. Any method used by the investigating authority to 
calculate the benefit to the recipient pursuant to 
paragraph 6 of this Article shall be consistent with the 
following guidelines: 

(a) government provision of equity capital shall not be 
considered as conferring a benefit, unless the investment 
decision can be regarded as inconsistent with the usual 
investment practice (including for the provision of risk 
capital) of private investors in the territory of that Party; 

(b) a loan by a government shall not be considered as 
conferring a benefit, unless there is a difference between 
the amount that the firm receiving the loan pays on the 
government loan and the amount the firm would pay on a 
comparable commercial loan which the firm could 
actually obtain on the market. In this case the benefit 
shall be the difference between these two amounts; 

(c) a loan guarantee by a government shall not be considered 
as conferring a benefit, unless there is a difference 
between the amount that the firm receiving the guarantee 
pays on a loan guaranteed by the government and the 
amount that the firm would pay on a comparable 
commercial loan absent the government guarantee. In 
this case the benefit shall be the difference between these 
two amounts adjusted for any differences in fees; 

                                                           
23 This standard is met when the facts demonstrate that the granting of a subsidy, without 
having been made legally contingent upon export performance, is in fact tied to actual or 
anticipated exportation or export earnings. The mere fact that a subsidy is granted to 
enterprises which export shall not for that reason alone be considered to be an export subsidy 
within the meaning of this provision. 
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(d) the provision of goods or services or purchase of goods 
by a government shall not be considered as conferring a 
benefit unless the provision is made for less than 
adequate remuneration, or the purchase is made for more 
than adequate remuneration. The adequacy of 
remuneration shall be determined in relation to prevailing 
market conditions for the good or service in question in 
the country of provision or purchase (including price, 
quality, availability, marketability, transportation and 
other conditions of purchase or sale). 

13. The Parties may apply an anti-dumping measure or 
countervailing measure only following an investigation by 
the competent authority initiated and conducted in 
accordance with the provisions of this Article. An 
investigation shall, except in special circumstances, be 
concluded within one year, and in no case more than 18 
months, after its initiation. 

14. An investigation shall be initiated upon a written 
application by or on behalf of the domestic industry 
which included sufficient evidence of (a) dumping (for 
the purpose of anti-dumping investigation) or a specific 
subsidy (for the purpose of countervailing investigation), 
(b) injury to the domestic industry24 and (c) a causal link 
between the dumped imports (for the purpose of anti-
dumping investigation) or subsidized imports (for the 
purpose of countervailing investigation) and the alleged 
injury.  
15. The application for the purposes of a countervailing 
duty investigation shall contain such information as is 
reasonably available to the applicant on the following: 

(a) the identity of the applicant and a description of the 
volume and value of the domestic production of the like 
product by the applicant. Where a written application is 
made on behalf of the domestic industry, the application 
shall identify the industry on behalf of which the 
application is made by a list of all known domestic 

                                                           
24 The term “injury” shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a 
domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the 
establishment of such an industry. 
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producers of the like product (or associations of domestic 
producers of the like product) and, to the extent possible, 
a description of the volume and value of domestic 
production of the like product accounted for by such 
producers; 

(b) a complete description of the allegedly subsidized 
product, the names of the country or countries of origin 
or export in question, the identity of each known exporter 
or foreign producer and a list of known persons 
importing the product in question; 

(c) evidence with regard to the existence, amount and nature 
of the subsidy in question; 

(d) evidence that alleged injury to a domestic industry is 
caused by subsidized imports through the effects of the 
subsidies; this evidence includes information on the 
evolution of the volume of the allegedly subsidized 
imports, the effect of these imports on prices of the like 
product in the domestic market and the consequent 
impact of the imports on the domestic industry, as 
demonstrated by relevant factors and indices having a 
bearing on the state of the domestic industry. 

16. The application for the purposes of an anti-dumping 
investigation shall contain such information as is 
reasonably available to the applicant on the following: 

(a) the identity of the applicant and a description of the 
volume and value of the domestic production of the like 
product by the applicant. Where a written application is 
made on behalf of the domestic industry, the application 
shall identify the industry on behalf of which the 
application is made by a list of all known domestic 
producers of the like product (or associations of domestic 
producers of the like product) and, to the extent possible, 
a description of the volume and value of domestic 
production of the like product accounted for by such 
producers; 

(b) a complete description of the allegedly dumped product, 
the names of the country or countries of origin or export 
in question, the identity of each known exporter or 
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foreign producer and a list of known persons importing 
the product in question; 

(c) information on prices at which the product in question is 
sold when destined for consumption in the domestic 
markets of the country or countries of origin or export 
(or, where appropriate, information on the prices at 
which the product is sold from the country or countries of 
origin or export to a third country or countries, or on the 
constructed value of the product) and information on 
export prices or, where appropriate, on the prices at 
which the product is first resold to an independent buyer 
in the territory of the importing Party; 

(d) information on the evolution of the volume of the 
allegedly dumped imports, the effect of these imports on 
prices of the like product in the domestic market and the 
consequent impact of the imports on the domestic 
industry, as demonstrated by relevant factors and indices 
having a bearing on the state of the domestic industry. 
17. If, in special circumstances, the investigating 
authority concerned decides to initiate an investigation 
without having received a written application by or on 
behalf of a domestic industry for the initiation of such 
investigation, it shall proceed only if it has sufficient 
evidence of dumping (for the purpose of anti-dumping 
investigation) or a specific subsidy (for the purpose of 
countervailing investigation), injury and a causal link to 
justify the initiation of an investigation. An investigation 
shall not be initiated unless the competent authority of 
the Party has determined, on the basis of an examination 
of the degree of support for, or opposition to, the 
application expressed by domestic producers of the like 
product, that the application has been made by or on 
behalf of the domestic industry. The application shall be 
considered to have been made “by or on 
behalf of the domestic industry” if it is supported by 
those domestic producers whose collective output 
constitutes more than 50 per cent of the total production 
of the like product produced by that portion of the 
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domestic industry expressing either support for or 
opposition to the application. However, no investigation 
shall be initiated when domestic producers expressly 
supporting the application account for less than 25 per 
cent of total production of the like product produced by 
the domestic industry. 
18. An application shall be rejected and an 
investigation shall be terminated promptly as soon as the 
competent authority of the Party concerned is satisfied 
that there is not sufficient evidence of either dumping 
(for the purposes of anti-dumping investigations) or 
subsidization (for the purposes of countervailing duty 
investigation) or of injury to justify proceeding with the 
case. There shall be immediate termination in cases 
where the competent authority of the Party determines 
that the margin of dumping or the amount of a subsidy is 
de minimis, or that the volume of dumped or subsidized 
imports, actual or potential, or the injury, is negligible. 
19. For the purposes of anti-dumping and 
countervailing duty investigations, the term “domestic 
industry” shall be interpreted as referring to the domestic 
producers as a whole of the like products or to those of 
them whose collective output of the products constitutes 
a major proportion of the total domestic production of 
those products, except that: 

(a) when producers are related25 to the exporters or importers 
or are themselves importers of the allegedly dumped or 
subsidized product, the term “domestic industry” may be 
interpreted as referring to the rest of the producers; 

(b) in exceptional circumstances the territory of a Party may, 
for the production in question, be divided into two or 
more competitive markets and the producers within each 

                                                           
25 For the purposes of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or 
importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them 
are directly or indirectly controlled by a third person; or (c) together they directly or indirectly 
control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the 
effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from 
non-related producers. For the purposes of subparagraph (a) of paragraph 19 of Article 3.2 of 
this Agreement, one shall be deemed to control another when the former is legally or 
operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. 
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market may be regarded as a separate industry if (a) the 
producers within such market sell all or almost all of 
their production of the product in question in that market, 
and (b) the demand in that market is not to any 
substantial degree supplied by producers of the product 
in question located elsewhere in the territory. In such 
circumstances, injury may be found to exist even where a 
major portion of the total domestic industry is not 
injured, provided there is a concentration of dumped or 
subsidized imports into such an isolated market and 
provided further that the dumped or subsidized imports 
are causing injury to the producers of all or almost all of 
the production within such market. 

20. No product imported from one Party into the territory of 
the other Party shall be subject to both anti-dumping and 
countervailing measures to compensate for the same 
situation of dumping or subsidization. 

21. A Party shall not apply an anti-dumping measure or 
countervailing measure on the imports from the other Party 
unless it determines in the course of the investigation that 
the effect of the dumping (for the purposes of anti-dumping 
measures) or a specific subsidy (for the purposes of 
countervailing measures) is such as to cause or threaten to 
cause material injury to its domestic industry or is such as 
to retard materially the establishment of a domestic 
industry. A determination of injury shall be based on 
positive evidence and involve an objective examination of 
both (a) the volume of the dumped imports (for the purpose 
of anti-dumping investigation) or subsidized imports (for 
the purpose of countervailing duty investigation) and the 
effect of the these imports on prices in the domestic market 
for like products, and (b) the consequent impact of these 
imports on domestic producers of such products. The 
examination of the impact of the dumped imports (for the 
purpose of anti-dumping investigation) or subsidized 
imports (for the purpose of countervailing duty 
investigation) on the domestic industry concerned shall 
include an evaluation of all relevant economic factors and 
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indices having a bearing on the state of the industry, 
including actual and potential decline in sales, profits, 
output, market share, productivity, return on investments, or 
utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the 
magnitude of the margin of dumping; actual and potential 
negative effects on cash flow, inventories, employment, 
wages, growth, ability to raise capital or investments. This 
list is not exhaustive, nor can one or several of these factors 
necessarily give decisive guidance. The demonstration of a 
causal relationship between the dumped imports (for the 
purpose of anti-dumping investigation) or subsidized 
imports (for the purpose of countervailing duty 
investigation) and the injury to the domestic industry shall 
be based on an examination of all relevant evidence before 
the investigating authority. The investigating authority shall 
also examine any known factors other than the dumped 
imports (for the purpose of anti-dumping investigation) or 
subsidized imports (for the purpose of countervailing duty 
investigation) which at the same time are injuring the 
domestic industry, and the injuries caused by these other 
factors must not be attributed to the dumped imports (for 
the purpose of anti-dumping investigation) or subsidized 
imports (for the purpose of countervailing duty 
investigation). A determination of a threat of material injury 
shall be based on facts and not merely on allegation, 
conjecture or remote possibility. The change in 
circumstances which would create a situation in which the 
dumping (for the purpose of anti-dumping investigation) or 
subsidy (for the purpose of countervailing duty 
investigation) would cause injury must be clearly foreseen 
and imminent. 

22. Provisional measures may be applied if necessary and if a 
preliminary affirmative determination of dumping (for the 
purpose of anti-dumping investigation) or specific subsidy 
(for the purpose of countervailing duty investigation) and 
its consequent injury have been made. Provisional 
measures shall not be applied sooner than 60 days from 
the date of initiation of the investigation. The application 
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of provisional measures shall be limited to as short a 
period as possible, not exceeding four months or in case of 
an anti-dumping investigation, on decision of the 
authorities concerned, upon request by exporters 
representing a significant percentage of the trade involved, 
to a period not exceeding six months. When the competent 
authority, in the course of an investigation, examines 
whether a duty lower than the margin of dumping would 
be sufficient to remove injury, these periods may be six 
and nine months, respectively. 

23. Before the investigation a Party intending to initiate a 
countervailing duty investigation in relation to the imports 
from the other Party shall invite the other Party for 
consultations with the aim of clarifying the situation and 
arriving at a mutually agreed solution. Furthermore, 
throughout the period of investigation, the Party the 
products of which are the subject of the investigation shall 
be afforded a reasonable opportunity to continue 
consultations, with a view to clarifying the factual 
situation and to arriving at a mutually agreed 
solution.Without prejudice to the obligation to afford 
reasonable opportunity for consultation, these provisions 
regarding consultations are not intended to prevent the 
authorities of a Party from proceeding expeditiously with 
regard to initiating the investigation, reaching preliminary 
or final determinations, whether affirmative or negative, or 
from applying provisional or final measures, in accordance 
with the provisions of this Agreement. The Party which 
intends to initiate any investigation or is conducting such 
an investigation shall permit, upon request, the Party the 
products of which are subject to such investigation access 
to non-confidential evidence, including the non-
confidential summary of confidential data being used for 
initiating or conducting the investigation. 

24. The amount of an anti-dumping duty shall not exceed the 
margin of dumping. A countervailing duty rate shall not 
exceed the amount of the specific subsidy of the exporting 
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Party calculated in terms of subsidization per unit of the 
subsidized and exported product.  

25. The duration of an anti-dumping or countervailing 
measure shall not exceed 5 years from the date of the 
application of such measure and shall remain in force only 
as long as and to the extent necessary to counteract 
dumping or subsidization which is causing injury. The 
duration of an anti-dumping or countervailing measure 
shall include the period of application of a provisional 
measure. The duration of an anti-dumping or 
countervailing measure may be extended for the period 
that shall not exceed 5 years from the date of the most 
recent review that has covered both dumping and injury 
(for the purpose of anti-dumping investigation) or both 
subsidization and injury (for the purpose of countervailing 
duty investigation), or from the date of the conclusion of 
an expiry review. The decision to extend anti-dumping or 
countervailing measures may be taken if the investigating 
authorities determine, in a review initiated before the date 
of termination of an anti-dumping or countervailing 
measures on their own initiative or upon a duly 
substantiated request made by or on behalf of the domestic 
industry within a reasonable period of time prior to that 
date, that the expiry of the duty would be likely to lead to 
continuation or recurrence of subsidization (for the 
purposes of countervailing duty investigations) or 
dumping (for the purposes of anti-dumping investigations) 
and injury.  

26. A Party conducting the investigation shall provide an 
opportunity for interested parties to present evidence and 
their views, including the opportunity to respond to the 
representations of other interested parties. A Party 
conducting the investigation shall, on request, provide 
opportunities for all interested parties to meet those parties 
with adverse interests, so that opposing views may be 
presented and rebuttal arguments offered. A Party 
conducting the investigation shall send a notice to 
interested parties specifying the time and location of such 
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meetings, as well as a list of questions to be discussed in 
the course of meetings. 

27. All interested parties in an investigation shall be given 
notice of the information which the authorities require and 
ample opportunity to present in writing all evidence which 
they consider relevant in respect of the investigation in 
question. Subject to the requirement to protect confidential 
information, evidence presented in writing by one 
interested party shall be made available promptly to other 
interested parties participating in the investigation. As soon 
as an investigation has been initiated, the authorities shall 
provide the full text of the written application received to 
the known exporters and to the authorities of the exporting 
Party and shall make it available, upon request, to other 
interested parties involved. Due regard shall be paid to the 
requirement for the protection of confidential information, 
as provided for in paragraph 28 of this Article. 

28. Any information which is by nature confidential (for 
example, because its disclosure would be of significant 
competitive advantage to a competitor or because its 
disclosure would have a significantly adverse effect upon 
a person supplying the information or upon a person from 
whom that person acquired the information), or which is 
provided on a confidential basis by parties to an 
investigation shall, upon good cause shown, be treated as 
such by the Parties. Such information shall not be 
disclosed or transmitted to third parties without specific 
permission in writing of the party submitting confidential 
information. The Parties conducting the investigation shall 
require interested parties providing confidential 
information to furnish nonconfidential summaries thereof. 
These summaries shall be in sufficient detail to permit a 
reasonable understanding of the substance of the 
information submitted in confidence. In exceptional 
circumstances, such parties may indicate that such 
information is not susceptible of summary. In such 
exceptional circumstances, a statement of the reasons why 
summarization is not possible must be provided. 
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29. A Party conducting the investigation shall give to all 
interested parties public notice of the initiation of an 
investigation, of any preliminary or final determination, 
whether affirmative or negative, of any decision to accept 
prices undertakings, of the termination of such 
undertakings, and of the termination of a definitive anti-
dumping duty.  

30. A Party intending to apply an anti-dumping or 
countervailing measure shall, before a final determination 
is made, inform all interested parties of the essential facts 
under consideration which form the basis for the decision 
whether to apply definitive measures. Such disclosure 
should take place in sufficient time for the parties to 
defend their interests. 

31. A public notice of the initiation of an investigation shall 
contain, adequate information on the following: 

(a) the date of initiation of the investigation; 
(b) a precise description of the product subject to the 
investigation and its classification under the Harmonised 
System; 
(c) the basis on which dumping (for the purpose of 
anti-dumping investigation) is alleged in the application 
or a description of a subsidy practice or practices to be 
investigated (for the purpose of countervailing duty 
investigations); 
(d) a summary of the factors on which the allegation of 
injury is based; 
(e) deadlines for interested parties to submit evidence, 
to comment and to respond to presentations of other 
interested parties; 
(f) the address to which representations by the Party 
the products of which are the subject of the investigation 
and by its interested parties can be directed; 
(g) the name, address and telephone number of the 
competent investigating authority. 

32. The Parties shall provide to all interested parties public 
notice of any preliminary or final determination whether 
affirmative or negative through the publication of the 
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separate report setting forth all preliminary and final 
findings and conclusions on all pertinent issues of fact and 
law.  

33. Public notice of any preliminary determination shall, due 
regard being paid to the requirement for the protection of 
confidential information, include inter alia: 

(a) precise description of the product subject to 
investigation; 

(b) the grounds for the affirmative determination of dumped 
imports with indication of the margin of dumping and a 
description of the grounds for the methodology used (in 
case of anti-dumping investigation); 

(c) the grounds for the affirmative determination of 
subsidized imports with a description of the existence of 
a subsidy and an indication of the calculated amount of 
subsidization per unit (in case of countervailing 
investigation); 

(d) the grounds for the determination of material injury or 
threat thereof to a domestic industry or material 
retardation of the establishment of a domestic industry ;  

(e) the grounds for the establishment of a causal relationship 
between the dumped (for the purpose of anti-dumping 
investigation) or subsidized (for the purpose of 
countervailing duty investigation) imports, and material 
injury or threat thereof to a domestic industry or material 
retardation of the establishment of a domestic industry; 

(f) an indication of the reasons for the consideration that 
provisional measures are necessary to prevent injury 
being caused during the investigation 

34. Public notice of any final determination shall, due regard 
being paid to the requirement for the protection of 
confidential information, include inter alia: 
(a) an explanation for the final determination on the 
results of the investigation made by the investigating 
authority; 
(b) a reference to the facts on the basis of which such 
determination was made; 
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(c) the information specified in paragraph 33 of this 
Article; 
(d) the reasons for the acceptance or rejection of 
arguments and requests of the exporters and importers of 
the product subject to investigation. 

 
Article 3.3 

Global Safeguards 
 

1. Each Party shall apply safeguard measures in accordance 
with its legislation, except as otherwise provided for in this 
Chapter. 

2. A Party may apply a global safeguard measure to a product 
only if that Party has determined that such product is being 
imported into its territory in such increased quantities, 
absolute or relative to domestic production, and under such 
conditions as to cause or threaten to cause serious injury to 
the domestic industry that produces like or directly 
competitive products. 

3. In determining injury or threat thereof, a “domestic industry” 
shall be understood to mean the producers as a whole of the 
like or directly competitive products operating within the 
territory of a Party, or those whose collective output of the 
like or directly competitive products constitutes a major 
proportion of the total domestic production of those 
products. 

4. Global safeguard measures shall be applied to a product 
being imported irrespective of the exporting country. 
Notwithstanding Articles 2.7 and 2.3 of this Agreement, a 
global safeguard measure may take the form of import quota. 
If an import quota is used, such a measure shall not reduce 
the quantity of imports below the level of a recent period 
which shall be the average of imports in the last three 
representative years for which statistics are available, unless 
clear justification is given that a different level is necessary 
to prevent or remedy serious injury. In cases in which a 
quota is allocated among supplying countries, the Party 
applying the global safeguard measure may seek agreement 
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with respect to the allocation of shares in the quota with the 
other Party having a substantial interest in supplying the 
product concerned. In cases in which this method is not 
reasonably practicable, the Party concerned shall allot to the 
other Party having a substantial interest in supplying the 
product shares based upon the proportions, supplied by that 
Party during a previous three years period, of the total 
quantity or value of imports of the product, due account 
being taken of any special factors which may have affected 
or may be affecting the trade in the product. In case I.R. Iran 
intends to apply a safeguard measure in the form of import 
quota and allocate it among supplying countries, such import 
quota shall be calculated and applied individually with 
respect to each EAEU Member State. 

5. Serious injury shall be understood to mean a significant 
overall impairment in the position of a domestic industry. 
The Parties shall apply safeguard measures only to the extent 
necessary to prevent or remedy serious injury. The period of 
application of a safeguard measure shall not exceed 4 years, 
unless it is extended.  

6. The period mentioned in paragraph 5 of this Article may be 
extended provided that the competent authorities of the 
importing Party have determined that the safeguard measure 
continues to be necessary to prevent or remedy serious injury 
and that there is evidence that the industry is adjusting, and 
provided that the pertinent provisions of paragraphs 8 – 12 of 
this Article are observed. 

7. The Parties may apply a safeguard measure only following 
an investigation by the competent authority. The 
investigation shall include public notice to all interested 
parties and shall provide an opportunity for interested parties 
to present evidence and their views, including the 
opportunity to respond to the representations of other parties. 
The competent authority shall publish report setting forth the 
findings and conclusions on all pertinent issues of fact and 
law. 

8. The Parties shall ensure equitable, transparent and effective 
procedures for safeguard investigations. 
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9. Each Party shall immediately notify the other Party upon:  
(a) initiating a safeguard investigation; 
(b) making preliminary and (or) final finding of serious 
injury or threat thereof caused by increased imports; 
(c) taking a decision to apply or extend a safeguard 
measure. 

10. The information pertinent to initiation of a safeguard 
investigation shall include, inter alia: 

(a) the date of initiation of the investigation; 
(b) a precise description of the product subject to the 
investigation and its classification under the Harmonised 
System; 
(c) the period subject to the investigation; 
(d) an explanation of the reasons for initiation of the 
investigation; 
(e) schedule of public hearings and (or) the deadline 
for the request for hearings; 
(f) deadlines for interested parties to submit evidence, 
to comment and to respond to presentations of other 
interested parties; 
(g) the address where application and other documents 
related to the investigation can be directed; 
(h) the name, address and telephone number of the 
competent investigating authority. 

11. The Party intending to apply or extend a safeguard 
measure shall provide the other Party with all pertinent 
information, which shall include, inter alia: 

(a) evidence of serious injury or threat thereof caused 
by increased imports;  
(b) precise description of the product involved;  
(c) precise description of the proposed safeguard 
measure; 
(d) proposed date of introduction; 
(e) expected duration and timetable for progressive 
liberalization; 
(f) list of developing countries exempted from the 
safeguard measure (if applicable);  
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(g) evidence that the industry concerned is adjusting 
(in cases of extension of the measure);   
(h) basis for determining that there are critical 
circumstances where delay would cause damage which 
would be difficult to repair (in case of provisional 
safeguard measures). 

12. In applying global safeguard measures the Parties shall 
maintain the margin of preference granted pursuant to this 
Agreement. 

13. The Parties shall provide opportunities for consultations 
with regard to application of safeguard measures.  

 
 

Article 3.4 
Bilateral Safeguard Measures 

 
1. Where, as a result of the reduction or elimination of a 

customs duty under this Agreement, any originating good 
of a Party specified in Annex 1 to this Agreement is being 
imported into the territory of the other Party in such 
increased quantities, in absolute terms or relative to 
domestic production, and under such conditions as to 
constitute a substantial cause of serious injury or threat 
thereof to the domestic industry producing like or directly 
competitive goods in the territory of the importing Party, 
the importing Party may apply a bilateral safeguard 
measure to the extent necessary to remedy or prevent the 
serious injury or threat thereof, subject to the provisions of 
this Article.  

2. A bilateral safeguard measure shall only be applied upon 
demonstrating clear evidence that increased imports 
constitute a substantial cause of serious injury or are 
threatening to cause serious injury. 

3. The Party intending to apply a bilateral safeguard measure 
under this Article shall promptly, and in any case before 
applying a measure, notify the other Party. The 
notification shall contain all pertinent information, which 
shall include evidence of serious injury or threat thereof 
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caused by increased imports, a precise description of the 
good concerned and the proposed measure, as well as the 
proposed date of introduction, expected duration and 
timetable for the progressive removal of the measure if 
relevant. 

4. The Party that may be affected by the measure shall be 
offered compensation in the form of substantially 
equivalent trade liberalisation in relation to the imports 
from such Party. The Party shall, within 30 days from the 
date of notification referred to in paragraph 3 of this 
Article, examine the information provided in order to 
facilitate a mutually acceptable resolution of the matter. In 
the absence of such resolution, the importing Party may 
apply a bilateral safeguard measure to resolve the 
problem, and, in the absence of mutually agreed 
compensation, the Party against whose good the bilateral 
safeguard measure is applied may take compensatory 
action. The bilateral safeguard measure and the 
compensatory action shall be promptly notified to the 
other Party. The compensatory action shall normally 
consist of suspension of concessions having substantially 
equivalent trade effects and/or concessions substantially 
equivalent to the value of the additional duties expected to 
result from the bilateral safeguard measure. Compensatory 
action shall be taken only for the minimum period 
necessary to achieve the substantially equivalent trade 
effects and in any event, only while the bilateral safeguard 
measure under paragraph 5 of this Article is being applied. 
If the conditions set out in paragraph 1 of this Article are 
met, the importing Party may apply a bilateral safeguard 
measure in the form of increase of the applicable rate of 
customs duty for the good concerned to a necessary level 
not exceeding the most-favoured-nation applied rate of 
customs duty applied at the time the bilateral safeguard 
measure is taken. 

5. A bilateral safeguard measure shall be taken for period not 
exceeding one year. The period of application of a 
bilateral safeguard measure may be extended by up to 
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another year if there is evidence that it is necessary to 
remedy or prevent serious injury or threat thereof and that 
the industry is adjusting. A Party shall not apply a bilateral 
safeguard measure again on the same good for the period 
of time equal to that during which such measure had been 
previously applied.  

6. Upon the termination of the bilateral safeguard measure, 
the rate of customs duty shall be the rate, which would 
have been in effect on the date of termination of the 
measure.  

7. Bilateral safeguard measures shall not be applied in the 
first 6 month after the entry into force of this Agreement. 

8. With respect to bilateral trade neither Party shall apply, with 
respect to the same good, at the same time: 
(a) a bilateral safeguard measure; and 

(b) a safeguard measure in the understanding of Article 3.3 

of this Agreement. 

 
 

Article 3.5 
Application of Anti-Dumping and Countervailing Measures 

 
For the purposes of conducting anti-dumping and 
countervailing duty investigations and subsequent proceedings 
I.R. Iran shall consider the EAEU Member States individually 
and not as the EAEU as a whole and shall not apply anti-
dumping and countervailing measures with respect to imports 
originating in the EAEU as a whole. If there are subsidies 
within the meaning of Article 3.2 of this Agreement available 
at the level of the EAEU for all EAEU Member States, 
I.R. Iran may consider the EAEU as a whole. 

Article 3.6 
Notifications 

 
1. All official communications and documentation 

exchanged between the Parties with respect to matters 
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covered by this Chapter shall take place between the 
competent authorities of the Parties.  

2. The Parties shall exchange information on the names and 
contacts of the competent authorities within 30 days from 
the date of entry into force of this Agreement. The Parties 
shall promptly notify each other of any change to the 
competent authorities.  

 
Article 3.7 

Cooperation 
 

The Parties shall seek to strengthen cooperation in the 
following fields: 

(a) communication channels with respect to trade 
remedies (including investigations); 
(b) cooperation and exchange of information between 
investigating authorities; 
(c) trade remedy laws and practice. 
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CHAPTER 4.TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 
 

Article 4.1 
Objectives 

 
The objectives of this Chapter are to facilitate trade in goods 
between the Parties by:  

(a) promoting cooperation on adoption and application of 
standards, technical regulations and conformity 
assessment procedures in order to eliminate unnecessary 
technical barriers to trade;  

(b) promoting mutual understanding of each Party’s 
standards, technical regulations and conformity 
assessment procedures;  

(c) strengthening information exchange between the Parties 
in relation to the preparation, adoption and application 
of standards, technical regulations and conformity 
assessment procedures;  

(d) strengthening cooperation between the Parties in the 
work of international bodies related to standardization 
and conformity assessment;  

(e) providing a framework to realize these objectives; and  
(f) promoting cooperation on issues relating to technical 

barriers to trade.  
 

Article 4.2 
Scope 

 
1. All products, listed in Annex 1 to this Agreement, shall be 
subject to the provisions of this Chapter. 
2. This Chapter shall apply to all standards, technical 
regulations and conformity assessment procedures of the 
Parties that may directly or indirectly affect the trade in goods 
between the Parties except:  

(a) purchasing specifications prepared by 
governmental bodies for production or consumption 
requirements of governmental bodies; and  
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(b) sanitary or phytosanitary measures as defined in 
Chapter 5 of this Agreement.  

3. All references in this Chapter to technical regulations, 
standards and conformity assessment procedures shall be 
construed to include any amendments thereto and any additions 
to the rules or the product coverage thereof, except 
amendments and additions of an insignificant nature. 
4. In accordance with this Chapter each Party has the right 
to prepare, adopt and apply standards, technical regulations and 
conformity assessment procedures. 
 

Article 4.3 
Definitions 

 
1. General terms for standardization and procedures for 
assessment of conformity shall normally have the meaning 
given to them by definitions adopted within the United Nations 
system and by international standardizing bodies taking into 
account their context and in the light of the object and purpose 
of this Chapter. 
2. For the purposes of this Chapter the meaning of the 
following terms applies: 

(a) “technical regulation” – document which lays down 
product characteristics or their related processes and 
production methods, including the applicable 
administrative provisions, with which compliance is 
mandatory. It may also include or deal exclusively with 
terminology, symbols, packaging, marking or labelling 
requirements as they apply to a product, process or 
production method; 

Explanatory note 
The definition in ISO/IEC Guide 2 is not self-

contained, but based on the so-called “building block” 
system. 

(b) “standard” – document approved by a recognized 
body, that provides, for common and repeated use, 
rules, guidelines or characteristics for products or 
related processes and production methods, with which 
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compliance is not mandatory. It may also include or 
deal exclusively with terminology, symbols, packaging, 
marking or labelling requirements as they apply to a 
product, process or production method; 

Explanatory note 
The terms as defined in ISO/IEC Guide 2 cover 

products, processes and services. This Chapter deals 
only with technical regulations, standards and 
conformity assessment procedures related to products or 
processes and production methods. Standards as defined 
by ISO/IEC Guide 2 may be mandatory or voluntary. 
For the purposes of this Chapter, standards are defined 
as voluntary and technical regulations as mandatory 
documents. Standards prepared by the international 
standardization community are based on consensus. 
This Chapter covers also documents that are not based 
on consensus. 

(c) “conformity assessment procedures” – any procedure 
used, directly or indirectly, to determine that relevant 
requirements in technical regulations or standards are 
fulfilled. 

Explanatory note 
Conformity assessment procedures include, 

inter alia, procedures for sampling, testing and 
inspection; evaluation, verification and assurance of 
conformity; registration, accreditation and approval as 
well as their combinations. 

(d) “central government body” – central government, its 
ministries and departments or any body subject to the 
control of the central government in respect of the 
activity in question. 

 
Article 4.4 

Preparation, Adoption and Application of Technical 
Regulations and Conformity Assessment Procedures 

 
1. Each Party shall ensure that in respect of technical 
regulations, products imported from the territory of the other 
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Party shall be accorded treatment no less favourable than that 
accorded to like products of national origin and to like products 
originating in any other country.  
2. Each Party shall ensure that technical regulations are not 
prepared, adopted or applied with a view to or with the effect 
of creating unnecessary obstacles to mutual trade. For this 
purpose, technical regulations shall not be more trade-
restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking 
account of the risks non-fulfilment would create. Such 
legitimate objectives are, inter alia: national security 
requirements; the prevention of deceptive practices; protection 
of human health or safety, animal or plant life or health, or the 
environment. In assessing such risks, relevant elements of 
consideration are, inter alia: available scientific and technical 
information, related processing technology or intended end-
uses of products. 
3. Technical regulations shall not be maintained if the 
circumstances or objectives giving rise to their adoption no 
longer exist or if the changed circumstances or objectives can 
be addressed in a less trade-restrictive manner. 
4. Where technical regulations are required and relevant 
international standards exist or their completion is imminent, 
the Parties shall use them, or the relevant parts of them, as a 
basis for their technical regulations except when such 
international standards or relevant parts would be an ineffective 
or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate 
objectives pursued, for instance because of fundamental 
climatic or geographical factors or fundamental technological 
problems. 
5. Each Party shall ensure that, in cases where a positive 
assurance of conformity with technical regulations or standards 
is required, their central government bodies apply the 
following provisions to products originating in the territory of 
the other Party: 

(a) conformity assessment procedures are prepared, adopted 
and applied so as to grant access for suppliers of like 
products originating in the territory of the other Party 
under conditions no less favourable than those accorded 
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to suppliers of like products of national origin or 
originating in any other country, in a comparable 
situation; access entails suppliers' right to an assessment 
of conformity under the rules of the procedure, 
including, when foreseen by this procedure, the 
possibility to have conformity assessment activities 
undertaken at the site of facilities and to receive the 
mark of the system; 

(b) conformity assessment procedures are not prepared, 
adopted or applied with a view to or with the effect of 
creating unnecessary obstacles to mutual trade. This 
means, inter alia, that conformity assessment 
procedures shall not be more strict or be applied more 
strictly than is necessary to give the importing Party 
adequate confidence that products conform with the 
applicable technical regulations or standards, taking 
account of the risks non-conformity would create. 

6. When implementing the provisions of paragraph 5 of this 
Article, each Party shall ensure that: 

(a) conformity assessment procedures are undertaken 
and completed as expeditiously as possible and in a no 
less favourable order for products originating in the 
territory of the other Party than for like domestic 
products; 
(b) the standard processing period of each conformity 
assessment procedure is published or that the anticipated 
processing period is communicated to the applicant upon 
request; when receiving an application, the competent 
body promptly examines the completeness of the 
documentation and informs the applicant in a precise and 
complete manner of all deficiencies; the competent body 
transmits as soon as possible the results of the assessment 
in a precise and complete manner to the applicant so that 
corrective action may be taken if necessary; even when 
the application has deficiencies, the competent body 
proceeds as far as practicable with the conformity 
assessment if the applicant so requests; and that, upon 
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request, the applicant is informed of the stage of the 
procedure, with any delay being explained; 
(c) information requirements are limited to what is 
necessary to assess conformity and determine fees; 
(d) the confidentiality of information about products 
originating in the territory of the other Party arising from 
or supplied in connection with such conformity 
assessment procedures is respected in the same way as 
for domestic products and in such a manner that 
legitimate commercial interests are protected; 
(e) any fees imposed for assessing the conformity of 
products originating in the territory of the other Party are 
equitable in relation to any fees chargeable for assessing 
the conformity of like products of national origin or 
originating in any other country, taking into account 
communication, transportation and other costs arising 
from differences between location of facilities of the 
applicant and the conformity assessment body; 
(f) the siting of facilities used in conformity 
assessment procedures and the selection of samples are 
not such as to cause unnecessary inconvenience to 
applicants or their agents; 
(g) whenever specifications of a product are changed 
subsequent to the determination of its conformity to the 
applicable technical regulations or standards, the 
conformity assessment procedure for the modified 
product is limited to what is necessary to determine 
whether adequate confidence exists that the product still 
meets the technical regulations or standards concerned; 
(h) a procedure exists to review complaints concerning 
the operation of a conformity assessment procedure and 
to take corrective action when a complaint is justified. 

7. Nothing in paragraphs 5 and 6 of this Article shall 
prevent the Parties from carrying out reasonable spot checks 
within their territories. 
8. In cases where a positive assurance is required that 
products conform with technical regulations or standards, and 
relevant guides or recommendations issued by international 
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standardizing bodies exist or their completion is imminent, the 
Parties shall ensure that central government bodies use them, or 
the relevant parts of them, as a basis for their conformity 
assessment procedures, except where, as duly explained upon 
request, such guides or recommendations or relevant parts are 
inappropriate for the Parties, for, inter alia, such reasons as: 
national security requirements; the prevention of deceptive 
practices; protection of human health or safety, animal or plant 
life or health, or the environment; fundamental climatic or 
other geographical factors; fundamental technological or 
infrastructural problems. 
 

Article 4.5 
Recognition of Conformity Assessment 

 
1. Without prejudice to the provisions of paragraphs 3 and 4 
of this Article, each Party shall ensure, whenever possible, that 
results of conformity assessment procedures in the other Party 
are accepted, even when those procedures differ from its own, 
provided it is satisfied that those procedures offer an assurance 
of conformity with applicable technical regulations or 
standards equivalent to its own procedures. It is recognized that 
prior consultations may be necessary in order to arrive at a 
mutually satisfactory understanding regarding, in particular: 

(a) adequate and enduring technical competence of the 
relevant conformity assessment bodies in the exporting 
Party, so that confidence in the continued reliability of its 
conformity assessment results can exist; in this regard, 
verified compliance, for instance through accreditation, 
with relevant guides or recommendations issued by 
international standardizing bodies shall be taken into 
account as an indication of adequate technical 
competence; 

(b) limitation of the acceptance of conformity assessment 
results to those produced by designated bodies in the 
exporting Party. 
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2. The Parties shall ensure that their conformity assessment 
procedures permit, as far as practicable, the implementation of 
the provisions in paragraph 1 of this Article. 
3. The Party is encouraged, at the request of the other Party, 
to be willing to enter into negotiations for the conclusion of 
agreements for the mutual recognition of results of each other’s 
conformity assessment procedures. The Parties may require 
that such agreements fulfil the criteria of paragraph 1 of this 
Article and give mutual satisfaction regarding their potential 
for facilitating trade in the products concerned. 
4. Each Party is encouraged to permit participation of 
conformity assessment bodies located in the territory of the 
other Party in its conformity assessment procedures under 
conditions no less favourable than those accorded to bodies 
located within its territory or the territory of any third country. 
 

Article 4.6 
Transparency 

 
1. The Parties acknowledge the importance of transparency 
with regard to the preparation, adoption and application of 
standards, technical regulations and conformity assessment 
procedures.  
2. Each Party preparing, adopting or applying a technical 
regulation which may have a significant effect on trade of the 
other Party shall, upon the request of another Party, explain the 
justification for that technical regulation in terms of the 
provisions of paragraphs 2 to 4 of Article 4.4 of this 
Agreement. Whenever a technical regulation is prepared, 
adopted or applied for one of the legitimate objectives 
explicitly mentioned in paragraph 2 of Article 4.4 of this 
Agreement, and is in accordance with relevant international 
standards, it shall be rebuttably presumed not to create an 
unnecessary obstacle to mutual trade. 
3. Wherever appropriate, the Parties shall specify technical 
regulations based on product requirements in terms of 
performance rather than design or descriptive characteristics. 
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4. Whenever a relevant international standard does not exist 
or the technical content of a proposed technical regulation is 
not in accordance with the technical content of relevant 
international standards, and if the technical regulation may 
have a significant effect on mutual trade of the Parties, each 
Party shall: 

(a) publish a notice in a publication at an early 
appropriate stage, in such a manner as to enable 
interested persons in the other Party to become 
acquainted with it, that they propose to introduce a 
particular technical regulation; 
(b) notify the other Party through the designated 
contact point of the products to be covered by the 
proposed technical regulation, together with a brief 
indication of its objective and rationale. Such 
notifications shall take place at an early appropriate 
stage, when amendments can still be introduced and 
comments taken into account; 
(c) upon request, provide to the other Party particulars 
or copies of the proposed technical regulation and, 
whenever possible, identify the parts which in substance 
deviate from relevant international standards; 
(d) without discrimination, allow 60 days following the 
publication of a notice envisaged in subparagraph (a) of 
this paragraph for the other Party to make comments in 
writing, discuss these comments upon request, and take 
these written comments and the results of these 
discussions into account. 

5. Whenever a relevant guide or recommendation issued by 
an international standardizing body does not exist or the 
technical content of a proposed conformity assessment 
procedure is not in accordance with relevant guides and 
recommendations issued by international standardizing bodies, 
and if the conformity assessment procedure may have a 
significant effect on trade of the other Party, each Party shall: 

(a) publish a notice in a publication at an early 
appropriate stage, in such a manner as to enable 
interested persons in other Parties to become acquainted 
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with it, that they propose to introduce a particular 
conformity assessment procedure; 
(b) notify other Parties through the designated contact 
point of the products to be covered by the proposed 
conformity assessment procedure, together with a brief 
indication of its objective and rationale. Such 
notifications shall take place at an early appropriate 
stage, when amendments can still be introduced and 
comments taken into account; 
(c) upon request, provide to the other Party particulars 
or copies of the proposed procedure and, whenever 
possible, identify the parts which in substance deviate 
from relevant guides or recommendations issued by 
international standardizing bodies; 
(d) without discrimination, allow 60 days following the 
publication of a notice envisaged in subparagraph (a) of 
this paragraph for the other Party to make comments in 
writing, discuss these comments upon request, and take 
these written comments and the results of these 
discussions into account. 

6. Subject to the provisions in the lead-in to paragraphs 4-5 
of this Article where urgent problems of safety, health, 
environmental protection or national security arise or threaten 
to arise for a Party, that Party may omit such of the steps 
enumerated in paragraph 4-5 of this Article as it finds 
necessary, provided that the Party, upon adoption of a technical 
regulation and/or conformity assessment procedure, shall:  

(a) notify immediately the other Party through the 
Contact Points of the particular technical regulation 
and/or conformity assessment procedure and the products 
covered, with a brief indication of the objective and the 
rationale of the technical regulation and/or conformity 
assessment procedure, including the nature of the urgent 
problems; 
(b) upon request, provide the other Party with copies of 
the technical regulation and/or conformity assessment 
procedure; 
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(c) without discrimination, allow the other Party to 
present its comments in writing, discuss these comments 
upon request, and take these written comments and the 
results of these discussions into account. 

7. Each Party shall ensure that all technical regulations 
and/or conformity assessment procedures which have been 
adopted are published promptly or otherwise made available in 
such a manner as to enable interested parties in the other Party 
to become acquainted with them. 
8. Except in those urgent circumstances, the Parties shall 
allow at least 180 days between the publication of technical 
regulations and their entry into force in order to allow time for 
producers in the exporting Party to adapt their products or 
methods of production to the requirements of the importing 
Party. 
9. Except in those urgent circumstances, the Parties shall 
allow a reasonable interval between the publication of 
requirements concerning conformity assessment procedures 
and their entry into force in order to allow time for producers in 
the exporting Party to adapt their products or methods of 
production to the requirements of the importing Party. 
10. Each Party shall notify the other Party on mandatory 
requirements on import products listed in Annex 1 to this 
Agreement within 90 days from the date of entry into force of 
this Agreement. 
11. The Parties shall, to the fullest extent possible, endeavor 
to exchange information in English. Main laws and regulations 
or the summaries thereof shall, upon request, be provided in 
English. 

 
Article 4.7 

Consultations 
 

1. Where the day to day application of standards, technical 
regulations and conformity assessment procedures is affecting 
trade between the Parties, a Party may request consultations 
aimed at resolving the matter. A request for consultations shall 
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be directed to the other Party’s contact point established in 
accordance with Article 4.9 of this Agreement.  
2. Each Party shall make every effort to give prompt and 
positive consideration to any request from the other Party for 
consultations on issues relating to the implementation of this 
Chapter.  
3. Where a matter covered under this Chapter cannot be 
clarified or resolved as a result of consultations, the Parties 
may establish an ad hoc working group with a view to 
identifying a workable and practical solution that would 
facilitate trade. The working group shall comprise 
representatives of the Parties.  
4. Where a Party declines a request from the other Party to 
establish a working group, it shall, upon request, explain the 
reasons for its decision.  

Article 4.8 
Cooperation 

 
1. For the purposes of ensuring that standards, technical 
regulations and conformity assessment procedures do not 
create unnecessary obstacles to trade in goods between the 
Parties, the Parties shall, where possible, cooperate in the field 
of standards, technical regulations and conformity assessment 
procedures.  
2. The cooperation pursuant to paragraph 1 of this Article 
may include the following:  

(a) holding joint seminars in order to enhance mutual 
understanding of standards, technical regulations and 
conformity assessment procedures in each Party;  
(b) exchanging officials of the Parties for training 
purposes;  
(c) exchanging information on standards, technical 
regulations and conformity assessment procedures;  
(d) encouraging the bodies responsible for standards, 
technical regulations and conformity assessment 
procedures in each Party to cooperate on matters of 
mutual interest;  
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(e) providing scientific and technical cooperation in 
order to improve the quality of technical regulations.  

3. The implementation of paragraph 2 of this Article shall 
be subject to the availability of appropriated funds and the 
respective laws and regulations of each Party.  
4. Cooperation on issues relating to technical barriers to 
trade may be undertaken, inter alia, through dialogue in 
appropriate channels, joint projects and technical assistance.  
5. The Parties may conduct joint projects, technical 
assistance and cooperation on standards, technical regulations 
and conformity assessment procedures in selected areas, as 
mutually agreed.  
6. The Parties undertake to exchange views on matters of 
market surveillance and enforcement activities in the field 
thereof relating to technical barriers to trade.  
7. Upon request, a Party shall give appropriate 
consideration to proposals that the other Party makes for 
cooperation under this Chapter.  
8. In order to promote cooperation in the framework of this 
Chapter, the Parties may concludearrangements on the matters 
covered therein.  

 
Article 4.9 

Competent Authorities and Contact Points 
 

1. The Parties shall designate competent authorities and 
contact points and exchange information containing the names 
of the designated competent authorities and contact points, 
contact details of relevant officials in such competent 
authorities and contact points, including telephone and 
facsimile numbers, email addresses and other relevant details.  
2. The Parties shall promptly notify each other of any 
change to their competent authorities and contact points or 
amendment to the information of the relevant officials.  
3. The contact points’ functions shall include the following:  

(a) facilitating the exchange of information between 
the Parties on standards, technical regulations and 
conformity assessment procedures in response to all 
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reasonable requests for such information from a Party; 
and  
(b) referring the enquiries from a Party to the 
appropriate regulatory authorities. 

 4. The competent authorities’ functions shall include:  
(a) monitoring the implementation of this Chapter;  
(b) facilitating cooperation activities, as appropriate, in 
accordance with Article 4.8 of this Agreement;  
(c) promptly addressing any issue that a Party raises 
related to the preparation, adoption, application or 
enforcement of standards, technical regulations and 
conformity assessment procedures;  
(d) facilitating consultations on any matter arising 
under this Chapter upon request of a Party;  
(e) taking any other action that the Parties consider 
will assist them in implementing this Chapter; and  
(f) carrying out other functions as may be delegated by 
the Joint Committee. 
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CHAPTER 5. SANITARY AND PHYTOSANITARY 
MESURES 

 
Article 5.1 
Objectives 

 
The objectives of this Chapter are to protect human, animal or 
plant life or health in the territories of the Parties while: 

(a) seeking to resolve issues relating to sanitary and 
phytosanitary measures; 
(b) strengthening cooperation between the Parties and 
among their competent authorities including in the 
development and application of sanitary and 
phytosanitary measures; and 
(c) facilitating information exchange in the field of 
sanitary and phytosanitary measures and enhancing the 
knowledge and understanding of each Party’s regulatory 
system. 

 
Article 5.2 

Definitions26 
 
1. For the purposes of this Chapter:  

(a) “sanitary or phytosanitary measure” is any 
measure applied: 

i. to protect animal or plant life or health within 
the territory of the Party from risks arising from 
the entry, establishment or spread of pests, 
diseases, disease-carrying organisms or disease-
causing organisms;   

ii. to protect human or animal life or health 
within the territory of the Party from risks 
arising from additives, contaminants, toxins or 
disease-causing organisms in foods, beverages 
or feedstuffs;   

                                                           
26 For the purposes of these definitions, "animal" includes fish and wild fauna; “plant” includes 
forests and wild flora; “pests” include weeds; and “contaminants” include pesticide and 
veterinary drug residues and extraneous matter. 
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iii. to protect human life or health within the 
territory of the Party from risks arising from 
diseases carried by animals, plants or products 
thereof, or from the entry, establishment or 
spread of pests; or 

iv. to prevent or limit other damage within the 
territory of the Party from the entry, 
establishment or spread of pests.  

Sanitary or phytosanitary measures include all relevant 
laws, decrees, regulations, requirements and procedures 
including, inter alia, end product criteria; processes and 
production methods; testing, inspection, certification and 
approval procedures; quarantine treatments including 
relevant requirements associated with the transport of 
animals or plants, or with the materials necessary for 
their survival during transport; provisions on relevant 
statistical methods, sampling procedures and methods of 
risk assessment; and packaging and labelling 
requirements directly related to food safety; 
(b) “pest- or disease-free area” is an area, whether all 
of a Party, part of a Party, or all or parts of several 
Parties, as identified by the competent authorities, in 
which a specific pest or disease does not occur.   
A pest- or disease-free area may surround, be surrounded 
by, or be adjacent to an area — whether within part of a 
Party or in a geographic region which includes parts of or 
all of both Parties — in which a specific pest or disease is 
known to occur but is subject to regional control 
measures such as the establishment of protection, 
surveillance and buffer zones which will confine or 
eradicate the pest or disease in question; 
(c) “an area of low pest or disease prevalence” is an 
area, whether all of a Party, part of a Party, or all or parts 
of both Parties, as identified by the competent authorities, 
in which a specific pest or disease occurs at low levels 
and which is subject to effective surveillance, control or 
eradication measures; 
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(d) “sanitary and phytosanitary regulations” – 
sanitary and phytosanitary measures such as laws, 
decrees or ordinances which are applicable generally. 

2. The relevant definitions developed by the international 
organizations: the Codex Alimentarius Commission, the World 
Organization for Animal Health (hereinafter referred to as 
“OIE”) and international and regional organizations operating 
within the framework of the International Plant Protection 
Convention (hereinafter referred to as “IPPC”) shall apply in 
the implementation of this Chapter, mutatis mutandis. 
3. International standards, guidelines and recommendations 
are the following: 

(a) for food safety, the standards, guidelines and 
recommendations established by the Codex 
Alimentarius Commission relating to food additives, 
veterinary drug and pesticide residues, contaminants, 
methods of analysis and sampling, and codes and 
guidelines of hygienic practice;  

(b) for animal health and zoonoses, the standards, 
guidelines and recommendations developed under the 
auspices of the OIE; 

(c) for plant health, the international standards, guidelines 
and recommendations developed under the auspices of 
the Secretariat of the IPPC in cooperation with regional 
organizations operating within the framework of the 
IPPC; and 

(d) for matters not covered by the above organizations, 

appropriate standards, guidelines and recommendations 

promulgated by other relevant international 

organizations open for partnership to all Parties. 

4. Risk assessment is the evaluation of the likelihood of 
entry, establishment or spread of a pest or disease within the 
territory of an importing Party according to the sanitary or 
phytosanitary measures which might be applied, and of the 
associated potential biological and economic consequences; or 
the evaluation of the potential for adverse effects on human or 
animal health arising from the presence of additives, 
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contaminants, toxins or disease-causing organisms in food, 
beverages or feedstuffs. 
5. Appropriate level of sanitary or phytosanitary protection 
is the level of protection deemed appropriate by the Party 
establishing a sanitary or phytosanitary measure to protect 
human, animal or plant life or health within its territory. The 
Parties otherwise refer to this concept as the “acceptable level 
of risk”. 
 

Article 5.3 
Scope 

 
This Chapter shall apply to sanitary and phytosanitary 
measures of the Parties that may, directly or indirectly, affect 
trade between the Parties with respect to products listed in 
Annex 1 to this Agreement. 
 

Article 5.4 
General provisions 

 
1. The Parties have the right to take sanitary and 
phytosanitary measures necessary for the protection of human, 
animal or plant life or health, provided that such measures are 
not inconsistent with the provisions of this Chapter.  
2. The Parties shall ensure that:   

(a) any sanitary or phytosanitary measure is applied 
only to the extent necessary to protect human, animal or 
plant life or health, based on scientific principles and not 
maintained without sufficient evidence, taking into 
account the availability of relevant scientific information 
and regional conditions; 
(b) any sanitary or phytosanitary measures are based 
on an assessment, as appropriate to the circumstances, of 
the risks to human, animal or plant life or health, taking 
into account risk assessment techniques developed by the 
relevant international organizations; 
(c) in cases where relevant scientific evidence is 
insufficient respective Parties provisionally adopt 
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emergency sanitary or phytosanitary measures on the 
basis of available pertinent information, including that 
from the relevant international organizations as well as 
from sanitary or phytosanitary measures applied by the 
other Parties. In such circumstances, the Parties shall 
seek to obtain the additional information necessary for a 
more objective assessment of risk and review the sanitary 
or phytosanitary measure accordingly within a reasonable 
period of time; 
(d) their sanitary and phytosanitary measures do not 
arbitrarily or unjustifiably discriminate between the 
Parties where identical or similar conditions prevail, 
including between their own territory and that of the 
other Party. 

3. Nothing in this Chapter shall affect the rights of the 
Parties under Chapter 4 of this Agreement with respect to 
measures not within the scope of this Chapter. 
 

Article 5.5  
Equivalence  

 
1. The importing Party shall accept the sanitary or 
phytosanitary measures of the exporting Party as equivalent, 
even if these measures differ from its own or from those used 
by third countries trading in the same product, if the exporting 
Party objectively demonstrates to the importing Party that its 
measures achieve the importing Party's appropriate level of 
sanitary or phytosanitary protection. For this purpose, 
reasonable access shall be given, upon request, to the importing 
Party for inspection, testing and other relevant procedures. 
2. The Parties shall, upon request, enter into consultations 
with the aim of achieving bilateral agreements on recognition 
of the equivalence of specified sanitary or phytosanitary 
measures. 
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Article 5.6 
Transparency 

 
1. The Parties acknowledge the importance of transparency 
in the application of sanitary and phytosanitary measures, 
including through, but not limited to, the exchange of 
information on their respective sanitary and phytosanitary 
measures in a timely manner. 
2. The Parties shall ensure that sanitary and phytosanitary 
regulations which have been adopted are published on the 
websites of the Parties’ competent authorities in such a manner 
as to enable interested Parties to become acquainted with them. 
3. Each Party shall ensure that one contact point exists in 
each EAEU Member State, Eurasian Economic Commission 
and I.R. Iran, which is responsible for the provision of answers 
to all reasonable questions from interested Parties as well as for 
the provision of relevant documents regarding:   

(a) any sanitary or phytosanitary regulations adopted or 
proposed within its territory;  

(b) any control and inspection procedures, production and 
quarantine treatment, pesticide tolerance and food 
additive approval procedures, which are operated within 
its territory;  

(c) risk assessment procedures, factors taken into 
consideration, as well as the determination of the 
appropriate level of sanitary or phytosanitary protection;   

(d) the membership and participation of the Party, or of relevant 
bodies within its territory, in international and regional 
sanitary and phytosanitary organizations and systems, as well 
as in bilateral and multilateral agreements and arrangements 
within the scope of this Agreement, and the texts of such 
agreements and arrangements.   

4. The Parties shall ensure that where copies of documents 
are requested by and interested Party, they are supplied at the 
same price (if any), apart from the cost of delivery, as to the 
nationals27 of the Party concerned. 

                                                           
27 When “nationals” are referred to in this Agreement, the term shall be deemed, in the case of 
a separate customs territories of the Parties, to mean persons, natural or legal, who are 
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5. Whenever an international standard, guideline or 
recommendation does not exist or the content of a proposed 
sanitary or phytosanitary regulation is not substantially the 
same as the content of an international standard, guideline or 
recommendation, and if the regulation may have a significant 
effect on trade of the other Party or Parties, the Party should: 

(a) provide the other Party through the contact points 
with a notice on such regulation;  
(b) upon request, provide to the other Party particulars 
or copies of the proposed regulation and, whenever 
possible, identify the parts which in substance deviate 
from international standards, guidelines or 
recommendations; 
(c) without discrimination, allow reasonable time for the 
other Party to make comments in writing, discuss these 
comments upon request, and take the comments and the 
results of the discussions into account. 

6. Except in urgent circumstances, the Parties shall allow 
reasonable time between the publication of sanitary or 
phytosanitary measure and its entry into force for the producers 
of the exporting Party to adapt to the requirements of the 
importing Party. 
7. However, where urgent problems of health protection arise or 
threaten to arise for a Party, that Party may omit such of the steps 
enumerated in paragraph 6 of this Article as it finds necessary, 
provided that the Party: 

(a) immediately notifies the other Party, through the 
Contact Points, of the particular regulation and the 
products covered, with a brief indication of the objective 
and the rationale of the regulation, including the nature of 
the urgent problem(s); 
(b) provides, upon request, copies of the regulation to 
the other Parties; 
(c) allows the other Parties to make comments in 
writing, discusses these comments upon request, and 
takes the comments and the results of the discussions into 
account. 

                                                                                                                                                         
domiciled or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that 
customs territory. 
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8. The Parties shall provide each other with information on 
sanitary and phytosanitary measures in force or to be enforced 
within 90 days from the date of entry into force of this 
Agreement. 
9. The Parties shall endeavor to exchange information in 
English. 
10. Main laws and regulations or the summaries thereof 
shall, upon request, be provided in English. 
 

Article 5.7 
Adaptation to Regional Conditions 

 
1. The Parties recognize the concept of adaptation to 
regional conditions, including pest- or disease-free areas and 
areas of low pest or disease prevalence, as an important means 
to facilitate trade.  
2. When determining such areas, the Parties shall consider 
factors such as information of the Parties confirming the status 
of pest- or disease-free areas and areas of low pest or disease 
prevalence, the results of an audit, inspection monitoring, 
information provided by OIE and IPPC and other factors. 
3. The exporting Party claiming that areas within its 
territory are pest- or disease-free areas or areas of low pest or 
disease prevalence shall provide the necessary evidence thereof 
in order to objectively demonstrate to the importing Party that 
such areas are, and are likely to remain, pest- or disease-free 
areas or areas of low pest or disease prevalence, respectively. 
For this purpose, reasonable access shall be given, upon 
request, to the importing Party for inspection, testing and other 
relevant procedures. 
 

Article 5.8 
Audit and Inspections 

 
1. Each Party may carry out an audit and/or inspection in 
order to ensure the safety of the products (goods). 
2. The Parties agree to enhance their cooperation in the field 
of audits and inspections. 
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3. In undertaking audits and/or inspections, each Party shall 
take into account relevant international standards, guidelines 
and recommendations. 
4. The auditing or inspecting Party shall provide the audited 
or inspected Party the opportunities to comment on the findings 
of the audits and/or inspections. 
5. Costs incurred by the auditing or inspecting Party shall 
be borne by the auditing or inspecting Party, unless both 
Parties agree otherwise. 

 
Article 5.9 

Documents Confirming Safety 
 
1. The importing Party shall ensure the requirements of the 
documents for confirming safety of the products (goods) traded 
between the Parties are applied only to the extent necessary to 
protect human, animal or plant life or health. 
2. The Parties shall take into account relevant international 
standards, guidelines and recommendations, when developing 
the documents for confirming safety of the products (goods), as 
appropriate. 
3. The Parties may agree to develop bilateral documents for 
confirming safety of specific product (good) or groups of 
products (goods) traded between the Parties. 
4. The Parties shall promote the use of electronic 
technologies in the documents for confirming safety of the 
products (goods) in order to facilitate trade. 

 
Article 5.10 

Provisional Emergency Measures 
 
1. Where a Party adopts provisional emergency measures 
necessary to protect human, animal or plant life or health, 
referred to in paragraph 2(c) of Article 5.4 of this Agreement, 
such Party shall as soon as possible notify such measures to the 
other Party. The Party that adopted the emergency measures 
shall take into consideration relevant information provided by 
the other Party. 
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2. Upon request of either Party, consultations of the relevant 
competent authorities regarding the emergency measures shall 
be held as soon as possible unless otherwise agreed by the 
Parties. 
 

Article 5.11 
Contact Points and Information Exchange 

 
1. The Parties shall notify each other of the contact points 
for the provision of information in accordance with this 
Chapter and of their designated competent authorities 
responsible for matters covered by this Chapter and the areas of 
responsibility of such competent authorities. 
2. The Parties shall inform each other of any change to their 
contact points or any significant change in the structure or 
competence of their competent authorities. 
3. The Parties, through their contact points, shall provide 
each other in a timely manner with a written notification of: 

(a) any significant food safety issue or change in 
animal or plant health, disease or pest status in their 
territories that affect trade among the Parties; and 
(b) any change to the legal frameworks or other 
sanitary or phytosanitary measures. 

4. The Parties, through their contact points, shall inform 
each other of systematic or significant cases of non-compliance 
of sanitary and phytosanitary measures and exchange relevant 
documents which confirm this non-compliance. 

 
Article 5.12 
Cooperation 

 
1. The Parties agree to cooperate in order to facilitate the 
implementation of this Chapter. 
2. The Parties shall explore opportunities for further 
cooperation, collaboration and information exchange on 
sanitary and phytosanitary matters of mutual interest consistent 
with the provisions of this Chapter. Such opportunities may 
include trade facilitation initiatives and technical assistance.  



 
 

81 
 

3. In order to promote cooperation within the framework of 
this Chapter, the Parties may conclude arrangements on sanitary 
and phytosanitary measures. 
 

Article 5.13 
Consultations 

 
1. Where a Party considers that a sanitary or phytosanitary 
measure is affecting its trade with the other Party, it may, 
through the relevant contact points, request consultations with 
the aim of resolving the matter. 
2. A Party shall consider to hold consultations under the 
context of this Chapter, upon request of the other Party, with 
the aim of resolving matters arising under this Chapter. 
3. In case either Party considers that the matter cannot be 
resolved through consultations in accordance with this Article, 
such Party shall have the right to seek resolution through the 
dispute settlement mechanism provided for in Chapter 8 of this 
Agreement. 



 
 

82 
 

CHAPTER 6. RULES OF ORIGIN 
 

SECTION I. GENERAL PROVISIONS 
 

Article 6.1 
Scope 

 
The Rules of Origin provided for in this Chapter shall be 
applied for the purposes of granting preferential tariff treatment 
in accordance with this Agreement. 

 
Article 6.2 
Definitions 

 
For the purposes of this Chapter: 

(a) “aquaculture” means farming of aquatic organisms 
including fish, molluscs, crustaceans, other aquatic 
invertebrates and aquatic plants, from feedstock such as 
eggs, fry, fingerlings and larvae, by intervention in the 
rearing or growth processes to enhance production such 
as regular stocking, feeding, or protection from predators; 

(b) “authorized body” means the competent authority 
designated by a Party to issue Certificate of Origin under 
this Agreement; 

c) “CIF value” means the value of the goods imported, and 
includes the cost of freight and insurance up to the port or 
place of entry into the country of importation in 
accordance with the current international commercial 
terms (“incoterms”), excluding internal taxes which may 
be repaid when the product is exported; 

(d) “consignment” means goods that are sent 
simultaneously covered by one or more transport 
documents to the consignee from the exporter, as well as 
goods that are sent over a single post-invoice or 
transferred as a luggage of the person crossing the 
border; 

(e) “exporter” means a person registered in the territory of a 
Party where the goods are exported from by such person; 
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f) “EXW value” means the price paid for a good to the 
manufacturer in the Party where the last working or 
processing was carried out, in accordance with the 
current international commercial terms (“incoterms”), 
excluding internal taxes which may be repaid when the 
product is exported; 

(g) “importer” means a person registered in the territory of 
a Party where the goods are imported into by such 
person; 

(h) “material” means any matter or substance including 
ingredient, raw material, component or part used or 
consumed in the production of goods or physically 
incorporated into goods or subjected to a process in the 
production of other goods; 

(i) “non-originating goods” or “non-originating 
materials” means goods or materials that do not fulfill 
the origin criteria of this Chapter; 

(j) “originating goods” or “originating materials” means 
goods or materials that fulfill the origin criteria of this 
Chapter; 

(k) “producer” means a person who carries out production 
in the territory of a Party; 

(l) “production” means methods of obtaining goods 
including growing, mining, harvesting, raising, breeding, 
extracting, gathering, capturing, fishing, hunting, 
manufacturing, processing or assembling such goods; 

(m) “verification authority” means the competent 
governmental authority designated by a Party to conduct 
verification procedures. 

 
Article 6.3 

Origin Criteria 
 

For the purposes of this Chapter goods shall be considered as 
originating in a Party if they are: 

(a) wholly obtained or produced in such Party as provided 
for in Article 6.4 of this Agreement; or 
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(b) produced entirelyin one or both Parties, exclusively from 
originating materials from one or both Parties; or 

(c) produced in a Party using non-originating materials 
provided that value added content of the Party is not less 
than 50 percent of the EXW value, except for the cases 
that specific origin criterion for such good set out in 
Annex 2 to this Agreement. 
 

Article 6.4 
Wholly Obtained or Produced Goods 

 
For the purposes of Article 6.3 of this Agreement, the 
following goods shall be considered as wholly obtained or 
produced in a Party: 

(a) plants and plant goods, including fruit, berries, 
flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live plants, 
grown, harvested, or gathered in the territory of a Party; 
(b) live animals born and raised in the territory of a 
Party; 
(c) goods obtained from live animals in the territory of 
a Party; 
(d) goods obtained from gathering, hunting, capturing, 
fishing, growing, raising, aquaculture in the territory of a 
Party; 
(e) minerals and other naturally occurring substances 
extracted or taken from the air, soil, waters or seabed and 
subsoil in the territory of a Party; 
(f) goods of sea fishing and other marine goods taken 
from the high seas, in accordance with international law, 
by a vessel registered or recorded in a Party and flying its 
flag; 
(g) goods manufactured exclusively from goods 
referred to in subparagraph (f) of this Article, on board a 
factory ship registered or recorded in a Party and flying 
its flag; 
(h) waste and scrap resulting from production and 
consumption conducted in the territory of a Party 
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provided that such goods are fit only for the recovery of 
raw materials; 
(i) used goods collected in the territory of a Party 
provided that such goods are fit only for the recovery of 
raw materials; 
(j) goods produced in outer space on board a 
spacecraft provided that the same spacecraft is registered 
in a Party; 
(k) goods produced or obtained in the territory of a 
Party solely from goods referred to in subparagraphs (a) 
through (j) of this Article. 

 
Article 6.5 

Value Added Content 
 

For the purposes of this Chapter and product specific rules 
specified in Annex 2 to this Agreement the formula for 
calculating value added content (hereinafter referred to as 
“VAC”) shall be: 
 
               EXW value – Value of Non-Originating Materials 
                                                                                                     
x  100% 
                                               EXW value 
 
where the value of non-originating materials shall be: 

(a) CIF value of the materials at the time of importation to a 
Party; or 

(b) the earliest ascertained price paid or payable for non-
originating materials in the territory of the Party where 
the working or processing takes place. 

 
When, in the territory of a Party, the producer of the goods 
acquires non-originating materials within that Party, the value 
of such materials shall not include freight, insurance, packing 
costs and any other costs incidental to the transport of those 
materials from the location of the supplier to the location of 
production. 
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Article 6.6 
Insufficient Working or Processing 

 
1. The following operations undertaken exclusively by 

themselves or in combination with each other are 
considered to be insufficient to meet the requirements of 
Article 6.3 of this Agreement: 

(a) preserving operations to ensure that a product 
retains its condition during transportation and storage; 
(b) freezing or thawing; 
(c) packaging and re-packaging; 
(d) washing, cleaning, removing dust, oxide, oil, paint 
or other coverings; 
(e) ironing or pressing of textiles; 
(f) colouring, polishing, varnishing, oiling; 
(g) husking, partial or total bleaching, polishing and 
glazing of cereals and rice; 
(h) operations to colour sugar or form sugar lumps; 
(i) peeling and removal of stones and shells from 
fruits, nuts and vegetables; 
(j) sharpening, grinding; 
(k) cutting; 
(l) sifting, screening, sorting, classifying; 
(m) placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, 
fixing on surface and all other packaging operations; 
(n) affixing or printing marks, labels, logos and other 
like distinguishing signs on products or their packaging; 
(o) mixing of products (components) which does not 
lead to a sufficient difference of product from the original 
components; 
(p) simple assembly of a product or disassembly of 
products into parts; 
(q) slaughter of animals, sorting of meat. 

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, “simple” 
describes activities which do not require special skills or 
machines, apparatus or equipment especially designed for 
carrying out such activities. 
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Article 6.7 
Accumulation of Origin 

 
Without prejudice to Article 6.3 of this Agreement, the goods 
or material originating in a Party, which are used as material in 
the manufacture of a product in the other Party, shall be 
considered as originating in such Party where the last 
operations other than those referred to in paragraph 1 of Article 
6.6 of this Agreement have been carried out. The origin of such 
material shall be confirmed by a Certificate of Origin (Form 
CT-3) issued by an authorized body. 

 
Article 6.8 
De Minimis 

 
1. Goods that do not undergo a change in tariff 
classification pursuant to Annex 2 to this Agreement are 
nonetheless considered originating if: 

(a) the value of all non-originating materials that are 
used in the production of the goods and do not undergo 
the required change in tariff classification, does not 
exceed 5 percent of the EXW value of such goods and 
provided that such materials necessary for production of 
goods; and 
(b) the goods meet all other applicable requirements of 
this Chapter. 

2. The value of materials referred to in subparagraph (a) of 
paragraph 1 of this Article shall be included in the value of 
non-originating materials for any applicable VAC 
requirement. 

 
Article 6.9 

Direct Consignment 
 

1. Preferential tariff treatment in accordance with this Chapter 
shall be granted to originating goods provided that such 
goods are transported directly from the territory of the 
exporting Party to the territory of the importing Party. 
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2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, originating 
goods may be transported through territories of third 
countries, provided that: 

(a) transit through the territory of third countries is 
justified for geographical reasons or related exclusively 
to transport requirements; 
(b) the goods have not entered into trade or 
consumption there; and 
(c) the goods have not undergone any operation there 
other than unloading, reloading, storing, or any necessary 
operation designed to preserve their condition. 

 
3. A declarant shall submit appropriate documentary evidence 

to the customs authorities of the importing Party confirming 
that the conditions set out in paragraph 2 of this Article 
have been fulfilled. Such evidence shall be provided to the 
customs authorities of the importing Party by submission 
of: 

(a) transport documents covering the passage from the 
territory of one Party to the territory of the other Party 
containing: 

i. an exact description of the goods; 
ii. the dates of unloading and reloading of the goods (if 

the transport documents do not contain the dates of 
unloading and reloading of the goods, other supporting 
document containing such information shall be 
submitted in addition to transport documents) and; 

iii. where applicable: 
the names of the ships, or the other means of 
transport used; 
the numbers of containers; 
the conditions under which the goods remained 
in the third transit country in the proper 
condition; 
the marks of the customs authorities of the 
country of transit; 

(b) commercial invoice in respect of the goods.  
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4. A declarant may submit other supporting documents to 
prove that the requirements of paragraph 2 of this Article 
are fulfilled. 

5. In the instance that the transport document cannot be 
provided, a document issued by the customs authorities of 
the third transit country containing all the information 
referred to in subparagraph (a) of paragraph 3 of this Article 
shall be submitted. 

6. If a declarant fails to provide the customs authorities of the 
importing Party with documentary evidence of direct 
consignment, preferential tariff treatment shall not be 
granted. 

 
Article 6.10 

Packaging Materials for Retail Sale 
 

1. Packaging materials and containers in which goods are 
packaged for retail sale, if classified with the goods, shall be 
disregarded in determining whether all the non-originating 
materials used in the production of those goods have 
undergone the applicable change in tariff classificationset out 
in  
Annex 2 to this Agreement. 
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article in 
determining whether the goods fulfil the VAC requirement, the 
value of the packaging used for retail sale will be counted as 
originating or non-originating materials, as the case may be, in 
calculating the VAC of the goods. 

 
Article 6.11 

Packing Materials for Shipment 
 

Packing materials and containers in which goods are packed 
exclusively for transport shall not be taken into account for the 
purposes of establishing whether the goods are originating. 
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Article 6.12 
Accessories, Spare Parts, Tools and Instructional or 

Information Materials 
 

1. In determining whether the goods fulfil the change in 
tariff classification requirements specified in Annex 2 to this 
Agreement, accessories, spare parts, tools and instructional or 
information materials, which are part of the normal equipment 
and included in its EXW value, or which are not separately 
invoiced, shall be considered as part of the goods in question 
and shall not be taken into account in determining whether the 
goods qualify as originating. 
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article in 
determining whether the goods fulfil the VAC requirement, the 
value of accessories, spare parts, tools, instructional and 
information materials shall be taken into account as originating 
materials or non-originating materials, as the case may be, in 
calculating VAC of the goods. 
3. This Article shall apply only where: 

(a) accessories, spare parts, tools, instructional or other 
information materials presented with the goods are not 
invoiced separately from the such goods; and 
(b) the quantities and value of accessories, spare parts, 
tools and instructional or other information materials 
presented with the goods are customary for such goods. 

 
Article 6.13 

Sets 
 

Sets, as defined in General Rule 3 of the interpretation of the 
Harmonized System, shall be regarded as originating when all 
component goods are originating. Nevertheless, when a set is 
composed of originating and non-originating goods, the set as a 
whole shall be regarded as originating, provided that the value 
of the non-originating goods does not exceed 15 percent of the 
EXW value of the set. 
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Article 6.14 
Neutral elements  

 
In order to determine whether a good is originating, the origin 
of the following neutral elements which might be used in its 
manufacture and not incorporated in it shall not be taken into 
account: 

(a) fuel and energy; 
(b) tools, dies and moulds; 
(c) spare parts and materials used in the maintenance of 

equipment and buildings; 
(d) lubricants, greases, compounding materials and other 

materials used in the production or used to operate 
equipment and buildings; 

(e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment; 
(f) equipment, devices used for testing or inspecting the 

goods; 
(g) catalyst and solvent; and 
(h) any other goods that are not incorporated into such 

goods but the use of which in the production of such 
goods can be demonstrated to be a part of that 
production.  
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SECTION II. DOCUMENTARY PROOF OF ORIGIN 
 

Article 6.15 
Claim for Preferential Tariff Treatment 

 
1. For the purposes of obtaining preferential tariff 
treatment, the declarant shall submit a Certificate of Origin to 
the customs authorities of the importing Party, in accordance 
with the requirements of this Section. 
2. The Certificate of Origin submitted to the customs 
authorities of the importing Party shall be an original, valid and 
in conformity with the format as set out in Annex 3 to this 
Agreement and shall be duly completed in accordance with the 
requirements set out in Annex 3 to this Agreement. 
3. The authorized body of the exporting Party shall ensure 
that Certificates of Origin are duly completed in accordance 
with the requirements set out in Annex 3 to this Agreement. 
4. The Certificate of Origin shall be valid for a period of 12 
months from the date of issuance and must be submitted to the 
customs authorities of the importing Party within that period 
but not later than the moment of the submission of the import 
customs declaration, except in circumstances stipulated in 
paragraph 6 of this Article. 
5. If the Parties have developed and implemented the 
Electronic Origin Verification System (hereinafter referred to 
as “EOVS”), referred to in  
Article 6.27 of this Agreement, the customs authorities of the 
importing Party in accordance with the respective domestic 
laws and regulations may not require the submission of the 
original hard copy of Certificate of Origin. In this case, the date 
and number of such Certificate of Origin shall be specified in 
the customs declaration. Where the customs authorities of the 
importing Party have a reasonable doubt as to the origin of the 
goods for which preferential tariff treatment is claimed and/or 
there is a discrepancy with the information containing in the 
EOVS, the customs authorities of the importing Party may 
require the submission of a hard copy of the Certificate of 
Origin. 
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6. If the importer is not in possession of a Certificate of 
Origin at the time of importation, the importing Party shall 
impose the applied MFN customs duty or require payment of a 
deposit on the imported goods, where applicable. In such a case 
the importer may make a claim for preferential tariff treatment 
and refund of any excess import customs duty or deposit paid 
within 12 months from the time of registration of customs 
declaration in accordance with respective laws and regulations 
of the importing Party provided that all requirements of Article 
6.22 of this Agreement have been met. 

 
Article 6.16 

Circumstances When the Certificate of Origin Is Not 
Required 

 
A Certificate of Origin is not required in order to obtain 
preferential tariff treatment for importation of originating 
goods where the customs value does not exceed the amount of 
200 Euro or the equivalent amount in the importing Party’s 
currency, provided that the importation does not form part of 
one or more consignments that may reasonably be considered 
to have been undertaken or arranged for the purposes of 
avoiding the submission of the Certificate of Origin. 

 
Article 6.17 

Issuance of the Certificate of Origin 
 

1. The producer, or exporter of the goods or its authorized 
representative shall apply to an authorized body for a 
Certificate of Origin in writing or by electronic means if 
applicable. 
2. The Certificate of Origin shall be issued by the 
authorized body to the producer or exporter of the exporting 
Party or its authorized representative prior to or at the time of 
exportation whenever the goods to be exported can be 
considered originating in a Party within the meaning of this 
Chapter. 
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3. The Certificate of Origin shall cover the goods under one 
consignment. 
4. Each Certificate of Origin shall bear a unique reference 
number separately given by the authorized body. 
5. If all of the goods covered by the Certificate of Origin 
cannot be listed on one page, additional sheets, as set out in 
Annex 3 to this Agreement, shall be used. 
6. The Certificate of Origin (Form CT-3) shall comprise 
one original and two copies. 
7. The copy shall be retained by the authorized body in the 
exporting Party. Another copy shall be retained by the 
exporter. 
8. Without prejudice to paragraph 4 of Article 6.15 of this 
Agreement, in exceptional cases, where a Certificate of Origin 
(Form CT-3) has not been issued prior to or at the time of 
exportation it may be issued retroactively and shall be marked 
“ISSUED RETROACTIVELY”. 
9. The submitted original Certificate of Origin shall be kept 
at the customs authorities of the importing Party except in 
circumstances stipulated in its respective domestic laws and 
regulations. 
 

Article6.18 
Minor Discrepancies  

 
1. Where the origin of the goods is not in doubt, the discovery 

of minor discrepancies between the information in the 
Certificate of Origin and in the documents submitted to the 
customs authorities of the importing Party shall not, of 
themselves, invalidate the Certificate of Origin, if such 
information in fact corresponds to the goods submitted. 

2. For multiple goods declared under the same Certificate of 
Origin, a problem encountered with one of the goods listed 
shall not affect or delay the granting of preferential tariff 
treatment for the remaining goods covered by the Certificate 
of Origin. 

 
 



 
 

95 
 

Article 6.19 
Specific Cases of Issuance the Certificate of Origin 

 
1. In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of 

Origin, the producer, exporter or its authorized 
representative may apply to the authorized body specifying 
the reasons for such application for a certified duplicate of 
the original Certificate of Origin. The duplicate shall be 
made on the basis of the previously issued Certificate of 
Origin and supporting documents. A certified duplicate shall 
bear the words “DUPLICATE OF THE CERTIFICATE OF 
ORIGIN NUMBER_DATE_”. The certified duplicate of a 
Certificate of Origin shall be valid no longer than 12 months 
from the date of issuance of the original Certificate of 
Origin. 

2. Due to accidental errors or omissions made in the original of 
the Certificate of Origin, the authorized body shall issue the 
Certificate of Origin in substitution for the original 
Certificate of Origin. In this instance, the Certificate of 
Origin shall bear the words: “ISSUED IN SUBSTITUTION 
FOR THE CERTIFICATE OF ORIGIN 
NUMBER___DATE___”. Such Certificate of Origin shall 
be valid no longer than 12 months from the date of issuance 
of the original Certificate of Origin. 

 
Article 6.20 

Alterations in the Certificate of Origin 
 

Neither erasures nor superimpositions shall be allowed on the 
Certificate of Origin. Any alteration shall be made by striking 
out the erroneous data and printing any additional information 
required. Such alteration shall be approved by a person 
authorized to sign the Certificate of Origin and certified by an 
official seal of the appropriate authorized body. 
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Article6.21 

Record-keeping Requirements 
 

1. The producer and/or exporter applying for the issuance of a 
Certificate of Origin shall keep all records and copies of 
documents submitted to the authorized body for the period 
of no less than three years from the date of issuance of the 
Certificate of Origin. 

2. An importer who has been granted preferential tariff 
treatment must keep the copy of Certificate of Origin, based 
on the date when the preferential tariff treatment was 
granted, for the period of no less than three years.  

3. The application for Certificate of Origin and all documents 
related to such application shall be retained by the 
authorized body for the period of no less than three years 
from the date of issuance of the Certificate of Origin. 
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SECTION III. PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT 
 

Article 6.22 
Granting Preferential Tariff Treatment 

 
1. Preferential tariff treatment under this Agreement shall be 

applied to originating goods that satisfy the requirements of 
this Chapter. 

2. Customs authorities of the importing Party shall grant 
preferential tariff treatment to originating goods of the 
exporting Party provided that: 

(a) importing goods satisfy the origin criteria referred 
to in Article 6.3 of this Agreement; 
(b) the declarant demonstrates compliance with the 
requirements of this Chapter; 
(c) a valid and duly completed Certificate of Origin 
has been submitted in accordance with the requirements 
of Section II of this Chapter to the customs authorities of 
the importing Party in original. Certificate of Origin may 
not be required to be submitted in original if the Parties 
have adopted the EOVS as stipulated in paragraph 5 of 
Article 6.15 of this Agreement. 

3. Notwithstanding paragraph 2 of this Article, where the 
customs authorities of the importing Party have a reasonable 
doubt as to the origin of the goods for which preferential 
tariff treatment is claimed and/or to the authenticity of the 
submitted Certificate of Origin such customs authorities 
may suspend or deny the application of preferential tariff 
treatment to such goods. However, the goods can be 
released in accordance with the requirements of such Party’s 
respective laws and regulations. 

 
Article 6.23 

Denial of Preferential Tariff Treatment 
 

1. Where the goods do not meet the requirements of this 
Chapter or where the importer or exporter fails to comply 
with the requirements of this Chapter, the customs 
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authorities of the importing Party may deny preferential 
tariff treatment and recover unpaid customs duties in 
accordance with its respective laws and regulations. 

2. The customs authorities of the importing Party may deny 
preferential tariff treatment if: 

(a) the goods do not meet the requirements of this 
Chapter to consider them as originating in the exporting 
Party; and/or 
(b) the other requirements of this Chapter are not met, 
including: 

i. the requirements of Article 6.9 of this 
Agreement; 

ii. the submitted Certificate of Origin has not 
been duly completed as specified in Annex 3 to this 
Agreement; 

(c) the verification procedures undertaken under 
Article 6.28 of this Agreement are unable to establish the 
origin of the goods or indicate the inconsistency of the 
origin criteria; 
(d) the verification authority of the exporting Party has 
confirmed that the Certificate of Origin had not been 
issued (i.e. forged) or had been annulled (withdrawn); 
(e) the customs authority of the importing Party 
receives no reply within a maximum of six months after 
the date of a verification request made to the verification 
authority of the exporting Party, or if the response to the 
request does not contain sufficient information to 
conclude whether the goods originate in a Party; 

3. Where the importing Party determines through verification 
procedures that an exporter or producer has engaged in 
providing false and/or incomplete information for the 
purposes of obtaining Certificates of Origin, customs 
authorities of the importing Party may deny preferential 
tariff treatment to identical goods covered by Certificates of 
Origin issued to that exporter or producer in accordance 
with the respective domestic laws and regulations. 

4. In cases as set out in subparagraph (b) of paragraph 2 of this 
Article customs authorities of the importing Party are not 
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required to make a verification request, as provided for in 
Article 6.28 of this Agreement, to the authorized body for 
the purposes of making decisions on denial of preferential 
tariff treatment. 
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SECTION IV. ADMINISTRATIVE COOPERATION 
 

Article 6.24 
Administrative Cooperation Language 

 
Any notification or communication under this Section shall be 
conducted between the Parties through the relevant authorities 
in the English. 
 

Article 6.25 
Authorized Body and Verification Authority 

 
From the date of entry into force of this Agreement, each 
Government of the Parties shall designate or maintain an 
authorized body and a verification authority. 
 

Article6.26 
Notifications 

 
1.  Prior to the issuance of any Certificates of Origin under this 

Agreement by the authorized body, each Party shall provide 
each other, through the Ministry of Industry, Mine and 
Trade of I.R. Iran and the Eurasian Economic Commission, 
respectively, with the names and addresses of each 
authorized body and verification authority, along with 
original and legible specimen impressions of their stamps, 
sample of the Certificate of Origin to be used and data on 
the security features of the Certificate of Origin. 

2. I.R. Iran shall provide the Eurasian Economic Commission 
with the original information referred to in paragraph 1 of 
this Article in sextuple. The Eurasian Economic 
Commission may request I.R. Iran to provide additional sets 
of such information. 

3. I.R. Iran and the Eurasian Economic Commission shall 
publish through the internet the information on the names 
and addresses of the authorized body and verification 
authority of each Party. 
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4. Any change to the information stipulated above shall be 
notified by the authorities referred to in paragraph 1 of this 
Article, in advance and in the same manner. 

5. All the information provided according to the paragraph 1 of 
this Article shall be applied from the date of receiving 
original hard copy with such information by the Ministry of 
Industry, Mine and Trade of I.R. Iran or the Eurasian 
Economic Commission, respectively. 

 
Article 6.27 

Development and Implementation of Electronic Origin 
Verification System  

 
1. The Parties shall endeavour to implement an EOVS. 
2. The purpose of the EOVS is the creation of a web-
database that records the details of all Certificates of Origin 
issued by an authorized body and that is accessible to the 
customs authorities of the other Party to check the validity and 
content of any issued Certificate of Origin.  
3. All requirements and specifications for the application of 
EOVS shall be set out in separate protocol between the Parties. 
4. For such purpose the Parties shall establish a working 
group that shall endeavour to develop and implement an 
EOVS. 
 

Article6.28 
Verification of Origin 

 
1. Where the customs authorities of the importing Party have a 

reasonable doubt about the authenticity of a Certificate of 
Origin and/or the compliance of the goods, covered by the 
Certificate of Origin, with the origin criteria, pursuant to 
Article 6.3 of this Agreement, and in the case of a random 
check, they may send a request to the verification authority 
or authorized body of the exporting Party to confirm the 
authenticity of the Certificate of Origin and/or the 
compliance of the goods with the origin criteria and/or to 
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provide, if requested, documentary evidence from the 
exporter and/or the producer of the goods. 

2. All verification requests shall be accompanied by sufficient 
information to identify the concerned goods. A request to 
the Verification Authority of the exporting Party shall be 
accompanied by a copy of the Certificate of Origin and shall 
specify the circumstances and reasons for the request. 

3. The recipient of a request under paragraph 1 of this Article 
shall respond to the requesting customs authorities of the 
importing Party within six months after the date of such 
verification request. 

4. In response to a request under paragraph 1 of this 
Articleverification authority of the exporting Party shall 
clearly indicate whether the Certificate of Origin is 
authentic and/or whether the goods can be considered as 
originating in such Party including by providing requested 
documentary evidence received from the exporter and/or 
producer. Before the response to the verification request, 
paragraph 3 of Article 6.22 of this Agreement may be 
applied. The customs duties paid shall be refunded if the 
received results of the verification process confirm and 
clearly indicate that the goods qualify as originating and all 
other requirements of this Chapter are met. 

 
Article 6.29 

Confidentiality 
 

All information provided pursuant to this Chapter shall be 
treated by the Parties as confidential in accordance with their 
respective laws and regulations. It shall not be disclosed 
without the permission of the person or authority of the Party 
providing it except to the extent that it may be required to be 
disclosed in the context of judicial proceedings. 
 
 
 
 

 



 
 

103 
 

Article 6.30 
Penalties or Other Measures Against Fraudulent Acts 

 
Each Party shall provide for criminal or administrative 
penalties for violations of its respective laws and regulations 
related to this Chapter. 
 

Article 6.31 
Subcommittee on Rules of Origin 

 
1. For the purposes of effective implementation and operation 

of this Chapter, a Subcommittee on Rules of Origin 
(hereinafter referred to as “the ROO subcommittee”) shall 
be established. 

2. The ROO subcommittee shall have the following functions: 
(a) reviewing and making appropriate 
recommendations to the Joint Committee and the Goods 
Committee on: 

i. transposition of Annex 2 to this Agreement 
that is in the nomenclature of the revised HS 
following periodic amendments of the HS. Such 
transposition shall be carried out without impairing 
the existing commitments and shall be completed in a 
timely manner. 

ii. implementation and operation of this 
Chapter, including proposals for establishing 
implementing arrangements; 

iii. failure to fulfil the obligations by the Parties, 
as determined in this Section; 

iv. technical amendments to this Chapter; 
v. amendments to Annex 2 to this Agreement; 
vi. disputes arising between the Parties during 

the implementation of this Chapter; 
vii. any amendment to the provisions of this 

Chapter and to the Annexes 2 and 3 to this 
Agreement; 

(b) considering any other matter proposed by a Party related 
to this Chapter; 
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(c) reporting the findings of the ROO subcommittee to the 
Committee on Trade in Goods; and 

(d) performing other functions as may be delegated by the 
Joint Committee pursuant to Article 3 of this Agreement. 

3. The ROO subcommittee shall be composed of the 
representatives of the Parties, and may invite representatives 
of other entities of the Parties with necessary expertise 
relevant to the issues to be discussed, upon mutual 
agreement of the Parties. 

4. The ROO subcommittee shall meet at such time and venue 
as may be agreed by the Parties but not less than once a 
year. 

5. A provisional agenda for each meeting shall be forwarded to 
the Parties, as a general rule, no later than one month before 
the meeting. 

 
Article 6.32 

Goods in Transportation or Storage 
 
Within 6 months from the date of entry into force of this 
Agreement originating goods which are in transportation from 
the exporting Party to the importing Party, or which are in 
temporary storage in the importing Party, should be granted 
preferential tariff treatment, provided that all requirements of 
Article 6.22 of this Agreement have been met. 
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CHAPTER 7. TRADE FACILITATION AND CUSTOMS 
COOPERATION 

 
Article 7.1 

Scope 
 
This Chapter shall apply to customs administration measures 
and performance of customs operations required for the release 
of goods traded between the Parties, in order to promote: 

(a) transparency of customs procedures and customs 
formalities; 
(b) trade facilitation and harmonisation of customs 
operations; 
(c) customs cooperation including exchange of 
information between central customs authorities of the 
Parties. 

 
Article 7.2 
Definitions 

 
For the purposes of this Chapter: 

(a) “customs administration” means organizational 
and management activities of the customs authorities of a 
Party as well as the activities carried out within the 
regulatory framework while implementing the objectives 
in the customs area; 
(b) “customs laws and regulations”means any norm 
and regulation enforced by the customs authorities of a 
Party including laws, rulings, decrees, writs, rules and 
others; 
(c) “express consignments” means goods delivered 
through high-speed transportation systems by any type of 
transport, using an electronic information management 
system and tracking the movement in order to deliver the 
goods to the recipient in accordance with an individual 
invoice for the minimum possible or a fixed period of 
time, except for goods sent by international post; 
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(d) “inward processing”means the customs procedure 
under which foreign goods can be brought into the customs 
territory of a Party conditionally relieved from payment of 
customs duties and taxes on the basis that such goods are 
intended for processing or repair and subsequent exportation 
from the customs territory of such Party within a specified 
period of time; 
(e) “outward processing” means the customs procedure 
under which goods, which are in free circulation in the 
customs territory of a Party, may be temporarily exported for 
processing abroad and then re-imported with total exemption 
from customs duties and taxes; 
(f) “temporary admission”means the customs 
procedure under which foreign goods can be brought into the 
customs territory of a Party conditionally relieved totally or 
partially from payment of customs duties and taxes on the 
basis that such goods shall be re-exported within a specified 
period of time in accordance with the customs laws and 
regulations of such Party. 

 
Article 7.3 

Facilitation of Customs Administration Measures 
 
1. Each Party shall ensure that the customs administration 
measures applied by its customs authorities are predictable, 
consistent and transparent. 
2. Customs administration measures of each Party shall, 
where possible and to the extent permitted by its customs laws 
and regulations, be based on the standards and recommended 
practices of the World Customs Organization. 
3. The central customs authorities of each Party shall 
endeavour to review their customs administration measures 
with a view to simplifying such measures in order to facilitate 
trade. 
4. The Parties shall endeavor to establish or maintain in 
their respective laws and regulations the programme of 
Authorized Economic Operators (AEO) and may enter into 
negotiations on mutual recognition of AEO.   
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Article7.4 
Release of Goods 

 
1. Each Party shall adopt or maintain the performance of 

customs procedures and operations for the efficient release 
of goods in order to facilitate trade between the Parties. This 
shall not require a Party to release a good where its 
requirements for the release of such good have not been 
met. 

2. Pursuant to paragraph 1 of this Article and to the extent 
possible, each Party should:  

(a) provide for the release of goods within a period of 
time no longer than 48 hours from the registration of a 
customs declaration except in the circumstances 
stipulated in the customs laws and regulations of the 
Parties; 
(b) endeavour to adopt or maintain electronic 
submission and processing of customs information in 
advance of arrival of the goods to expedite the release of 
goods upon arrival. 

3. In case where the time period for the release of goods is 
extended by the customs authority of the importing Party in 
accordance with the customs laws and regulations of the Party, 
the respective customs authority should inform the declarant 
about the reasons and legal grounds for such extension. 
 

Article 7.5 
Risk Management  

 
Customs authorities of the Parties shall apply a risk management 
system by means of a systematic assessment of risks to focus 
inspections on high-risk goods and simplify the application of 
customs operations on low-risk goods. 
 

Article 7.6 
Customs Cooperation 

 
1. With a view to facilitate the effective operation of this 
Agreement, central customs authorities of the Parties shall 
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encourage cooperation with each other on key customs issues 
that affect goods traded between the Parties. 
2. Where a central customs authority of a Party in 
accordance with such Party’s respective laws and regulations 
has a reasonable suspicion of an unlawful activity, such central 
customs authority may request the central customs authority of 
the other Party to provide specific information normally 
collected in connection with the exportation and/or importation 
of goods. 
3. A Party’s request under paragraph 2 of this Article shall 
be in writing, specifying the purpose for which the information 
is sought and shall be accompanied by sufficient information to 
identify the concerned good. 
4. The requested Party under paragraph 2 of this Article 
shall provide a written response containing the requested 
information, if providing of such requested information does 
not contradict with the laws and regulations of the requested 
Party. 
5. The central customs authority of the requested Party shall 
endeavour to provide any other information to the central 
customs authority of the requesting Party that would assist such 
central customs authority in determining whether imports from 
or exports to the requesting Party are in compliance with such 
Party’s respective laws and regulations. 
6. The central customs authorities of the Parties shall 
endeavour to establish and maintain channels of 
communication for customs cooperation, including establishing 
contact points that will facilitate the rapid and secure exchange 
of information and improve coordination on customs issues. 

 
Article 7.7 

Information Exchange 
 
1. In order to facilitate the performance of customs 
operations, to expedite the release of goods and to prevent 
violations of customs laws and regulations, the Parties, to the 
extent possible, shall create and implement electronic 
information exchange on a regular basis covering all goods 
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traded among the Parties, between them (hereinafter referred to 
as “electronic information exchange”) provided that all 
information security measures are ensured. 
2. On behalf of the EAEU the Eurasian Economic 
Commission shall coordinate the creation and facilitate the 
operation of the electronic information exchange. 
3. For the purposes of this Article, “information” means 
relevant and authentic data from customs declarations and 
transport documents. 
4. For the purposes of paragraph 1 of this Article the 
Eurasian Economic Commission, the authorized bodies of the 
EAEU Member States and of I.R. Iran shall enter into 
consultations in order to develop electronic information 
exchange. 
5. All the requirements and specifications for the operation of 
electronic information exchange as well as the specific content of 
information to be exchanged shall be defined in separate protocol 
between the authorized bodies of the EAEU Member States and of 
I.R. Iran. Such information shall be sufficient for identification of 
transported goods and performance of the efficient customs control. 
6. Any information communicated in accordance with the 
provisions of this Article shall be treated as confidential and shall 
be used for customs purposes only. 

 
Article 7.8 

Border Agency Cooperation 
 

Each Party shall ensure that its authorities and agencies responsible 
for the border controls and procedures dealing with the importation, 
exportation and transit of goods cooperate with one another and 
coordinate their activities in order to facilitate trade and to reduce 
burdensome administrative procedures. 

 
Article 7.9 

Publication  
 
1. The Parties shall, to the extent possible, endeavor to 
publish the customs laws and regulations of general application 
in English. Summaries of by-laws and regulations effected the 
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trade shall, upon request, be provided in English without 
prejudice to national legislation of a requested Party. 
2. Within 8 months from the date of entry into force of this 
Agreement the competent authorities of each Party shall 
designate or maintain one or more enquiry points to process 
enquiries from interested persons concerning customs issues, 
and shall publish on the internet information concerning such 
enquiry points.  
3. The competent authorities of each Party shall exchange 
contact information of the designated enquiry points. Enquiry 
point of each Party upon request of the competent authorities of 
the other Party provide to the extent possible information in 
English related to its laws and regulations relevant to the 
operation of this Agreement on the following issues: 

(a) existing non-tariff measures including imports end export 
bans and restrictions; 

(b) the application of refund or waive customs duties, 
deferral of customs duties, fees and taxes; 

(c) the application of technical barriers and sanitary and 
phytosanitary requirements that affect the customs 
clearance of goods; 

(d) the requirements for qualifying for tariff rate quotas; 
(e) country of origin marking, if it is requested for 

importation; and 
(f) other matters as the Parties may decide in accordance 

with the Parties laws and regulations. 
4. To the extent possible, each Party shall publish in 
advance its laws and regulations of general application 
governing customs issues that it proposes to adopt and shall 
provide interested persons an opportunity to comment before 
adopting such laws and regulations.  

 
Article 7.10 

Advance Rulings 
 
1. Customs authorities of the Parties shall provide any 

applicant registered in the importing Party in writing with 
advance rulings in respect of tariff classification, origin of 
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goods and any additional matter which a Party considers 
appropriate.  

2. Each Party shall adopt or maintain procedures for advance 
rulings, which shall: 

(a) provide that the applicant may apply for an advance 
ruling before the importation of goods; 

(b) require that the applicant for an advance ruling provides a 
detailed description of the goods and all relevant 
information needed to process an advance ruling; 

(c) provide that its customs authority may, within 30 days 
from the date of application, request that the applicant 
provides additional information; 

(d) provide that any advance ruling be based on the facts and 
circumstances presented by the applicant and any other 
relevant information available to its customs authority; 

(e) provide that an advance ruling be issued to the applicant 
expeditiously, or in any case within 90 days from the date 
of the application excluding time period for the 
submission of all necessary additional information 
requested in accordance with subparagraph (c) of this 
paragraph. 

3. A customs authority of a Party may reject requests for an 
advance ruling where the additional information requested by it 
in accordance with subparagraph (c) of paragraph 2 of this 
Article is not provided within the specified period of time. 

4. An advance ruling shall be valid for at least one year from the 
date of its issuance unless the law, facts, or circumstances 
supporting that ruling have changed.    

5. A customs authority of a Party may modify or revoke an 
advance ruling: 

(a) upon a determination that the advance ruling was based 
on false or inaccurate information; 
(b) if there is a change in the customs laws and regulations 
consistent with this Agreement; or 
(c) if there is a change in a material fact, or circumstances 
on which the advance ruling is based. 

6. A Party may decline to issue an advance ruling to the 
applicant where the question raised in the application: 
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(a) is already pending in the applicant's case before any 
governmental agency, appellate tribunal, or court; or  
(b)  has already been decided by any appellate tribunal 
or court. 

 
 

Article 7.11 
Customs Valuation  

 
The customs value of goods traded between the Parties shall be 
determined in accordance with the customs laws and 
regulations of the importing Party which are based inter alia on 
the provisions stipulated in Annex 4 to this Agreement. 
 

Article 7.12 
Tariff Classification 

 
The Parties shall apply nomenclatures of goods based on the 
current edition of the Harmonized System to goods traded 
between them. 
 

Article 7.13 
Transit of Goods 

 
1. Each Party shall endeavor to facilitate the customs 
operations applied to goods in transit from (to) a Party to 
(from) any third Party. 
2. The Parties may mutually recognize identification tools 
and documents applied by the Parties required for the control 
of goods and vessels as well as other means of transport in 
transit. 

 
Article 7.14 

Express Consignments 
 
1. Customs authorities of the Parties shall provide expedited 
customs clearance for express consignments while maintaining 
appropriate customs control. 
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2. Each Party shall adopt or maintain facilitated procedures 
for express consignments. These procedures shall:  

(a) provide for information necessary to release an 
express consignment to be submitted and processed 
before the shipment arrives; 
(b) allow a single submission of information covering 
all goods contained in an express consignment, such as a 
manifest, through, if possible, electronic means; 
(c) to the extent possible, provide for the release of 
certain goods with a minimum of documentation; 
(d) under normal circumstances, provide for express 
consignments to be released within the shortest possible 
time after submission of the necessary customs 
documents, provided the shipment has arrived;  
(e) apply to shipments of any weight or value 
recognizing that a Party may require formal entry 
procedures as a condition for release, including 
declaration and supporting documentation and payment 
of customs duties, based on the good’s weight or value.  

 
Article 7.15 

Perishable Goods 
 
With a view to preventing avoidable loss or deterioration of 
perishable goods, and provided all regulatory requirements of a 
Party have been met, each Party shall provide for the release of 
perishable goods in an expedited manner. 

Article 7.16 
Temporary Admission of Goods, Inward and Outward 

Processing 
 
In accordance with international standards customs authorities 
of the Parties shall endeavour to facilitate the performance of 
customs operations for the customs procedure for temporary 
admission of goods and goods temporary imported and 
exported for inward or outward processing. 
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Article 7.17 
Preshipment Inspection 

1. Preshipment inspection activities are all activities relating 
to the verification of the quality, the quantity, the price, 
including currency exchange rate and financial terms of goods 
to be exported to the territory of the Party. 
2. The Parties shall not require the use of pre-shipment 
inspections in relation to tariff classification and customs 
valuation. 
3. Without prejudice to the rights of Parties to use other 
types of preshipment inspection not covered by paragraph 2 of 
this Article the Parties are encouraged not to introduce or apply 
new requirements regarding preshipment inspection and, to the 
extent possible, eliminate existing requirements in order to 
facilitate trade between the Parties. 
 

Article 7.18 
Customs Agents  

 
The customs laws and regulations of each Party shall enable 
declarants to submit their customs declaration without 
requiring mandatory recourse to the services of customs agents. 

 
Article7.19 
Automation 

 
1. The customs authorities of the Parties shall, to the extent 
possible, ensure that customs operations may be performed 
with the use of information systems and information 
technologies, including those based on electronic means of 
communication provided that all information security measures 
are ensured. 
2. The central customs authorities of the Parties shall, to the 
extent possible, provide declarants an opportunity to declare 
goods in electronic form and make electronic systems 
accessible to customs users. 
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Article 7.20 
Confidentiality 

 
All information provided in accordance with this Chapter, 
excluding statistics, shall be treated by the Parties as 
confidential in accordance with the respective laws and 
regulations of the Parties. It shall not be disclosed by the 
authorities of the Parties without the permission of the person 
or authority of the Party providing such information except to 
the extent that it may be required to be disclosed in the context 
of judicial proceedings. 

 
Article 7.21 

Review and Appeal 
 
Each Party shall ensure the possibility of administrative review 
of customs decisions affecting rights of interested person and 
judicial appeal against such decisions in accordance with the 
laws and regulations of such Party. 
 

Article 7.22 
Penalties 

 
1. Each Party shall adopt or maintain measures that allow 
for the imposition of administrative penalties for violations of 
its customs laws and regulations during importation and 
exportation, including provisions on tariff classification, 
customs valuation, determination of country of origin and 
obtaining preferential tariff treatment under this Agreement.  
2. Each Party shall ensure that penalties for a breach of a 
customs law, regulation, or procedural requirement are 
imposed only on the person(s) responsible for the breach under 
its laws.  
3. The penalty imposed shall depend on the facts and 
circumstances of the case and shall be commensurate with the 
degree and severity of the breach. 
4. Each Party shall ensure that it maintains measures to 
avoid: 
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(a) conflicts of interest in the assessment and collection 
of penalties and duties; and 
(b) creating an incentive for the assessment or collection 
of a penalty that is inconsistent with paragraph 3 of this 
Article. 

5. Each Party shall ensure that when a penalty is imposed 
for a breach of customs laws, regulations, or procedural 
requirements, an explanation in writing is provided to the 
person(s) upon whom the penalty is imposed specifying the 
nature of the breach and the applicable law, regulation or 
procedure under which the amount or range of penalty for the 
breach has been prescribed.  
6. When a person voluntarily discloses to a Parties’ customs 
administration the circumstances of a breach of a customs law, 
regulation, or procedural requirement prior to the discovery of 
the breach by the customs administration, the Party is 
encouraged to, where appropriate, consider this fact as a 
potential mitigating factor when establishing a penalty for that 
person. 
 

Article 7.23 
Special Transitional Period for I.R. Iran 

 
The EAEU Member States and the EAEU shall refrain from 
raising any claims under Articles 7.10, 7.11 and 7.14 of this 
Chapter for the period of 12 months from the date of entry into 
force of this Agreement. 
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CHAPTER 8. DISPUTE SETTLEMENT 
Article 8.1  
Objectives 

 
The objective of this Chapter is to provide for an effective and 
transparent process for the settlement of disputes arising under 
this Agreement. 
 

Article 8.2 
Definitions 

 
For the purposes of this Chapter, the following definitions shall 
be applied: 
(a) “Complainant” means a disputing Party to have filed a 

request for dispute settlement proceedings under Article 
8.5 or Article 8.6 of this Agreement; 

(b) “disputing Parties” means the complaining Party 
(Complainant) and the responding Party (Respondent). 
The EAEU Member States and the EAEU may act 
jointly or individually as a disputing Party. In the latter 
case, if a measure is taken by the EAEU, it shall be a 
disputing Party, and if a measure is taken by a EAEU 
Member State, the concerned State shall be a disputing 
Party; 

(c) “notification” means an official document with 
information on ongoing events and procedures, which 
shall be sent by the Parties in cases provided for in this 
Chapter; 

(d) “Respondent” means a disputing Party to have 
received a request for dispute settlement proceedings 
under Article 8.5 or Article 8.6 of this Agreement. 

 
Article 8.3  

Scope and coverage 
 

1. Except as otherwise provided for in this Agreement, the 
provisions of this Chapter shall apply to settlement of disputes 
arising from the interpretation and/or application of this 
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Agreement, the failure of another Party to carry out its 
obligations under this Agreement. 
2. Provisions of this Chapter shall not be applied in respect 
of Chapters 4, and 5 of this Agreement within 6 months from 
the date of entry into force of this Agreement and in respect of 
Chapter 7 of this Agreement – within 7 months from the entry 
into force of this Agreement.  
 

Article 8.4  
Exchange of information and amicus curiae 

 
1. The distribution among the EAEU Member States and 
the EAEU of any procedural and informational documents 
related to any dispute arising under this Agreement shall not be 
viewed as a violation of the provisions of confidentiality under 
this Agreement and/or international obligations of the EAEU 
and the EAEU Member States. 
2. Any EAEU Member State and the EAEU having 
substantial interest in a matter in dispute may have an 
opportunity to be heard and to make written submissions to the 
Arbitral Panel as amicus curiae.  
 

Article 8.5  
Good Offices, Conciliation or Mediation 

 
1. The disputing Parties may at any time agree to good 
offices, conciliation or mediation. Procedures for good offices, 
conciliation or mediation may begin at any time and be 
terminated at any time upon the request by either disputing 
Party.  
2. If the disputing Parties so agree, good offices, 
conciliation or mediation may continue while the proceedings 
of the Arbitral Panel provided for in this Chapter are in 
progress.  
3. Proceedings involving good offices, conciliation and 
mediation, and in particular positions taken by the disputing 
Parties during those proceedings, shall be confidential and 
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without prejudice to the rights of either disputing Party in any 
further proceeding. 

Article 8.6 
Consultations 

 
1. Any Party may request consultations with any other Party 
with respect to any matter arising under this Agreement, which 
falls under the requirements of Article 8.3 of this Agreement. 
The Parties shall make every attempt to reach a mutually 
satisfactory solution through consultations for any matter 
raised in accordance with this Chapter. 
2. A request for consultations shall be made in writing via 
the designated Contact Point under this Agreement as well as 
to the Joint Committee. The requesting Party shall circulate the 
request to the other Parties respectively via designated contact 
points. The request shall set out the reasons for it, including 
identification of any measure or other matter at issue and an 
indication of the legal basis for the request (relevant provisions 
of this Agreement). 
3. Upon the receipt of the request for consultations the 
Respondent shall: 

(a) reply to the request in writing within 10 days from 
the date of the receipt by its contact point; and 
(b) enter into consultations in good faith within 30 
days, or within 10 days in cases of urgency, including 
those concerning perishable goods, from the date of the 
receipt of the request with a view to reaching a prompt 
and mutually satisfactory solution of the matter. 

4. Periods of time set in the paragraph 3 of this Article may 
be changed by mutual agreement of the disputing Parties. 
5. The consultations shall be confidential and without 
prejudice to rights of either disputing Party in any further 
proceedings or under Article 8.4 of this Agreement. 
6. A disputing Party may request the other disputing Party 
to make available governmental officials, experts and 
representatives of relevant regulatory and expert bodies having 
expertise in the matter subject to consultations. The Party 
receiving the request shall make all attempts to fulfill it. 
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7. Consultations shall take place, unless otherwise agreed 
by the disputing Parties, on the territory of the Respondent. 
Consultations may be held fully or partially by means of 
remote communication, including, inter alia, video conference, 
upon mutual consent by the disputing Parties.  
 

Article 8.7 
Establishment of Arbitral Panel 

 
1. The Complainant may request the establishment of an 
Arbitral Panel: 

(a) if the Respondent does not comply with the periods 
of time set in accordance with Article 8.6 of this 
Agreement; or 
(b) if the disputing Parties fail to settle the dispute 
through consultations within 60 days, or within 20 days 
in case of urgency, including those concerning perishable 
goods, from the date of receipt of the request for such 
consultations. 

2. The request for the establishment of an Arbitral Panel 
shall be made in writing by the Complainant to the Respondent 
via the designated Contact Point in accordance with this 
Agreement as well as to the Joint Committee. The notification 
on the request for the establishment of an Arbitral Panel shall 
be circulated to the other Parties by the Complainant in written 
from via the designated contact points. The request shall 
indicate whether the consultations were held, identify the 
specific measures at issue and provide a brief summary of the 
legal basis of the complaint sufficient to present the problem 
clearly. 
3. The requirements and procedures specified in this Article 
may be changed by mutual agreement of the disputing Parties. 
 

Article 8.8 
Appointment of Arbitrators 

 
1. The Arbitral Panel shall consist of three members. Within 
30 days from receipt of the request to establish an Arbitral 
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Panel by the Respondent, each disputing Party shall appoint an 
arbitrator and notify the other disputing Party on such 
appointment in writing via designated contact points. Within 
15 days from the appointment of the second arbitrator, the 
appointed arbitrators shall choose the third arbitrator – the 
Chair of the Arbitral Panel – who shall not fall under any of the 
following criteria: 

(a) being a national of a EAEU Member State or I.R. Iran; or 
(b) having usual place of residence in the territory of a 

EAEU Member State or I.R. Iran; or 
(c) being a national of a state, which does not have 

diplomatic relations with any of the EAEU Member 
States or I.R. Iran. 

2. If the third arbitrator has not been appointed within the 
period of time specified in paragraph 1 of this Article, the 
disputing Parties shall appoint a third arbitrator to be the Chair 
of the Arbitral Panel by mutual consent. 
3. All arbitrators shall: 

(a) have expertise and/or experience in law, international 
trade, other matters covered by this Agreement, or the 
resolution of disputes arising under international trade 
agreements; 

(b) be chosen strictly on the basis of objectivity, impartiality, 
reliability and sound judgment; 

(c) be independent of, and not be affiliated with or take 
instructions from a Party; and 

(d) disclose to the disputing Parties any direct or indirect 
conflicts of interest in respect of the matter at hand.  

4. Individuals shall not act as arbitrators for a dispute if they 
have previously been involved in the dispute with any capacity. 
5. If an arbitrator appointed under this Article resigns or 
becomes unable to act, a successor arbitrator shall be appointed 
within 15 days in accordance with the procedure as prescribed 
for the appointment of the original arbitrator and the successor 
shall have all the powers and duties of the original arbitrator. 
Any period of time applicable to the proceeding shall be 
suspended beginning on the date the arbitrator resigns or 
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becomes unable to act and ending on the date a replacement is 
selected. 
6. The date of establishment of the Arbitral Panel shall be 
the date of the appointment of the Chair of the Arbitral Panel. 
7. The requirements and procedures specified in this Article 
may be changed by mutual agreement of the disputing Parties. 

 
Article 8.9 

Functions of Arbitral Panel 
 
1. The functions of an Arbitral Panel are to make an 
objective assessment of the dispute before it, including an 
objective assessment of the facts of the case and the 
applicability of and conformity with this Agreement, and to 
make such findings and rulings necessary for the resolution of 
the dispute referred to it as it deems appropriate as well as to 
determine at the request of a disputing Party the conformity of 
any implementing measures and/or relevant suspension of 
benefits with its final report. 
2. The findings and rulings of an Arbitral Panel cannot add 
to or diminish the rights and obligations of the Parties provided 
for in this Agreement. 
 

Article 8.10 
Proceedings of Arbitral Panel 

 
1. The Arbitral Panel proceedings shall be conducted in 
accordance with the provisions of this Chapter. 
2. Subject to paragraph 1 of this Article, the Arbitral Panel 
shall establish its own procedures in relation to the rights of the 
disputing Parties to be heard and its deliberations in 
consultation with the disputing Parties. The disputing Parties in 
consultation with the Arbitral Panel may agree to adopt 
additional rules and procedures not inconsistent with the 
provisions of this Article. 
3. After consulting the disputing Parties, the Arbitral Panel 
shall as soon as practicable and but not later than within 10 
days after its establishment, fix the timetable for the Arbitral 
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Panel process. The timetable shall include precise deadlines for 
written submissions by the disputing Parties. Modifications to 
such timetable may be made by mutual agreement of the 
disputing Parties in consultation with the Arbitral Panel. 
4. Upon request of a disputing Party or on its own initiative, 
the Arbitral Panel may, at its discretion, seek information 
and/or technical advice from any individual or body which it 
deems appropriate. However, before the Arbitral Panel seeks 
such information and/or advice, it shall inform the disputing 
Parties. Any information and/or technical advice so obtained 
shall be submitted to the disputing Parties for comment. Where 
the Arbitral Panel takes the information and/or technical advice 
into account in the preparation of its report, it shall also take 
into account any comment by the disputing Parties on the 
information and/or technical advice. 
5. The Arbitral Panel shall make its procedural decisions, 
findings and rulings by consensus, provided that where the 
Arbitral Panel is unable to reach consensus such procedural 
decisions, findings and rulings may be made by majority vote. 
The Arbitral Panel shall not disclose which arbitrators are 
associated with majority or minority opinions. 
6. The Arbitral Panel shall meet in closed session. The 
disputing Parties shall be present at the meetings only when 
invited by the Arbitral Panel to appear before it. 
7. The hearings of the Arbitral Panel shall be closed to the 
public, unless the disputing Parties agree otherwise. 
8. The disputing Parties shall be given the opportunity to 
attend any of the presentations, statements or rebuttals in the 
proceedings. Any information provided or written submission 
made by a disputing Party to the Arbitral Panel, including any 
comment on the descriptive part of the initial report and 
response to the questions put by the Arbitral Panel, shall be 
made available to the other disputing Party. 
9. The deliberations of the Arbitral Panel and the 
documents submitted to it shall be kept confidential. 
10. Nothing in this Chapter shall preclude a disputing Party 
from disclosing statements of its own positions to the public. A 
disputing Party shall treat as confidential information 
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submitted by the other disputing Party to the Arbitral Panel 
which that other disputing Party has designated as confidential. 
A disputing Party shall also, upon request of a Party, provide a 
non-confidential summary of the information contained in its 
written submissions that could be disclosed to the public. 
11. The venue for hearings shall be decided by mutual 
agreement of the disputing Parties. If there is no agreement, the 
venue shall alternate between the capitals of the disputing 
Parties with the first hearing to be held in the capital of the 
Respondent. 

 
Article 8.11  

Terms of Reference of Arbitral Panel 
 
Unless the disputing Parties agree otherwise within 20 days 
from the date of receipt of the request for the establishment of 
the Arbitral Panel, the terms of reference shall be: “To 
examine, in the light of the relevant provisions of this 
Agreement, the matter referred to in the request for the 
establishment of an Arbitral Panel pursuant to Article 8.7 of 
this Agreement and to make findings and rulings of law and 
fact together with the reasons therefore for the resolution of the 
dispute.”. 
 

Article 8.12  
Termination or suspension of proceedings 

 
1. The Arbitral Panel shall be terminated upon the joint 
request of the disputing Parties. In such event, the disputing 
Parties shall jointly notify the Chair of the Arbitral Panel and 
the Joint Committee. 
2. The Arbitral Panel shall, upon the joint request of the 
disputing Parties, suspend its work at any time for a period not 
exceeding 12 consecutive months from the date of receipt of 
such joint request. In such event, the disputing Parties shall 
jointly notify the Chair of the Arbitral Panel. Within this 
period, either disputing Party may authorize the Arbitral Panel 
to resume its work by notifying the Chair of the Arbitral Panel 
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and the other disputing Party. In that event, all relevant periods 
of time set out in this Chapter shall be extended by the amount 
of time that the work has been suspended for. If the work of the 
Arbitral Panel has been suspended for more than 12 
consecutive months, the Arbitral Panel shall be terminated.  
3. The authority for establishment of a new Arbitral Panel 
by the original disputing Parties on the same matter referred to 
in the request for the establishment of the original Arbitral 
Panel shall lapse unless the disputing Parties agree otherwise. 
 

 
Article 8.13 

Reports of Arbitral Panel 
 

1. The reports of the Arbitral Panel shall be drafted without 
presence of the disputing Parties and shall be based on the 
relevant provisions of this Agreement, the submissions and 
arguments of the disputing Parties and any information and/or 
technical advice provided to it in accordance with paragraph 4 
of Article 8.10 of this Agreement. 
2. The Arbitral Panel shall issue its initial report within 90 
days, or 60 days in cases of urgency, including those 
concerning perishable goods, from the date of establishment of 
the Arbitral Panel. The initial report shall contain, inter alia, 
both the descriptive sections and the Arbitral Panel’s findings 
and conclusions. 
3. In exceptional circumstances, if the Arbitral Panel 
considers it cannot issue its initial report within the periods of 
time specified in paragraph 2 of this Article, it shall inform the 
disputing Parties in writing of the reasons for the delay together 
with an estimate of the period within which it will issue its 
initial report. Any delay shall not exceed a further period of 30 
days unless the disputing Parties agree otherwise. 
4. A disputing Party may submit written comments on the 
initial report to the Arbitral Panel within 15 days of receiving 
the initial report unless the disputing Parties agree otherwise. 
5. After considering any written comment by the disputing 
Parties and making any further examination it considers 
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necessary, the Arbitral Panel shall present to the disputing 
Parties its final report within 30 days of issuance of the initial 
report, unless the disputing Parties agree otherwise. 
6. If in its final report, the Arbitral Panel finds that a 
disputing Party’s measure violates this Agreement, it shall 
include in its rulings a requirement to remove the violation. 
7. The disputing Parties shall release the final report of the 
Arbitral Panel as a public document within 15 days from the 
date of its issuance, subject to the protection of confidential 
information, unless any disputing Party objects. In this case the 
final report shall still be released for all Parties to this 
Agreement. 
8. The rulings of the final report of the Arbitral Panel shall 
be final and binding for the disputing Parties with regard to a 
particular dispute. 
 

Article 8.14 
Implementation  

 
1. The disputing Parties shall immediately comply with the 
rulings of the Arbitral Panel. Where it is not practicable to 
comply immediately, the disputing Parties shall comply with 
the rulings within a reasonable period of time. The reasonable 
period of time shall be mutually determined by the disputing 
Parties. Where the disputing Parties fail to agree on the 
reasonable period of time within 45 days of the issuance of the 
Arbitral Panel’s final report, either disputing Party may refer 
the matter to the original Arbitral Panel, which shall determine 
the reasonable period of time after consulting with the 
disputing Parties. 
2. Where there is disagreement between the disputing 
Parties as to whether a disputing Party has eliminated the non-
conformity as determined in the report of the Arbitral Panel 
within the reasonable period of time as determined pursuant to 
this Article, the other disputing Party may refer the matter to 
the original Arbitral Panel. 
3. The Arbitral Panel shall issue its report within 60 days 
from the date on which the matter referred to in paragraph 1 or 
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2 of this Article was submitted for its consideration. The report 
shall contain the determination of the Arbitral Panel and the 
reasons for its determination. When the Arbitral Panel 
considers that it cannot issue its report within this period of 
time, it shall inform the disputing Parties in writing of the 
reasons for the delay together with an estimate of the period 
within which it will issue its report. Any delay shall not exceed 
a further period of 30 days unless the disputing Parties agree 
otherwise. 
4. The disputing Parties may at all times continue to seek 
mutually satisfactory resolution on the implementation of the 
final report of the Arbitral Panel. 

 
Article 8.15  

Compensation and suspension of benefits 
 

1. If a disputing Party does not comply with the rulings of the 
Arbitral Panel within the reasonable period of time determined in 
accordance with Article 8.14 of this Agreement, or notifies the 
other disputing Party that it does not intend to do so, and/or if the 
original Arbitral Panel determines that a disputing Party did not 
comply with the rulings of the Arbitral Panel in accordance with 
Article 8.14 of this Agreement, such disputing Party shall, if so 
requested by the other disputing Party, enter into consultations with 
a view to agreeing on a mutually acceptable compensation. If no 
such agreement has been reached within 20 days from the receipt of 
the request, the other disputing Party shall be entitled to suspend the 
application of benefits granted under this Agreement in respect of 
the Respondent but only equivalent to those affected by the measure 
that the Arbitral Panel has found not to be in conformity with this 
Agreement. 
2. In considering what benefits to suspend, a disputing Party 
should first seek to suspend benefits in the same sector or sectors as 
that affected by the measure that the Arbitral Panel has found not to 
be in conformity with this Agreement. If such disputing Party 
considers that it is not practicable or effectiveto suspend benefits in 
the same sector or sectors it may suspend benefits in other sectors.  
3. A disputing Party shall notify the other disputing Party of the 
benefits which it intends to suspend, the grounds for such 
suspension and when suspension will commence at least 30 days 
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before the date on which the suspension is due to take effect. 
Within 15 days from the receipt of such notification, the other 
disputing Party may request the original Arbitral Panel to rule on 
whether the benefits which a disputing Party intends to suspend are 
equivalent to those affected by the measure found not to be in 
conformity with this Agreement, and whether the proposed 
suspension is in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article. 
The rulings of the Arbitral Panel shall be given within 45 days from 
the receipt of such request and shall be final and binding to the 
disputing Parties. Benefits shall not be suspended until the Arbitral 
Panel has issued its rulings.  
4. Compensation and/or suspension of benefits shall be 
temporary and shall not be preferred to full elimination of the non-
conformity as determined in the final report of the Arbitral Panel. 
Compensation and/or suspension shall only be applied by a 
disputing Party until the measure found not to be in conformity with 
this Agreement has been withdrawn or amended so as to bring it 
into conformity with this Agreement, or until the disputing Parties 
have resolved the dispute otherwise. 
5. Upon request of a disputing Party, the original Arbitral Panel 
shall rule on the conformity with the final report of any 
implementing measure adopted after the suspension of benefits and, 
in light of such rulings, whether the suspension of benefits should 
be terminated or modified. The rulings of the Arbitral Panel shall be 
made within 30 days from the date of the receipt of such request.  
 

Article 8.16 
Expenses 

 
1. Unless the disputing Parties agree otherwise:  

(a) each disputing Party shall bear the costs of its appointed 
arbitrator, its own expenses and legal costs; and  

(b) the costs of the Chair of the Arbitral Panel and other expenses 
associated with the conduct of its proceedings shall be borne 
in equal parts by the disputing Parties. 

2. Upon request of a disputing Party, the Arbitral Panel may 
decide on the expenses referred to in subparagraph (b) of 
paragraph 1 of this Article taking into account the particular 
circumstances of the case. 
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Article 8.17 
Language 

 
1. All proceedings and documents pursuant to this Chapter 
shall be in English. 
2. Any document submitted for use in the proceedings 
pursuant to this Chapter shall be in English. If any original 
document is not in English, the disputing Party submitting it 
shall provide an English translation of such document. 
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CHAPTER 9. FINAL PROVISIONS 
 

Article 9.1  
Annexes and additional protocols 

 

All annexes and additional protocols to this Agreement shall be 
regarded as integral part of this Agreement. 
 

Article 9.2  
Entry into force 

 

This Agreement shall enter into force 60 days from the date of 
receipt of the last written notification certifying that the EAEU 
Member States and I.R. Iran have completed their respective 
internal legal procedures required by national law, including 
the adoption of a decision on the expression of consent of the 
EAEU to be bound by an international treaty between the 
EAEU and a third party in accordance with Article 7 of the 
Treaty on the EAEU. Such notifications shall be made between 
the Eurasian Economic Commission and I.R. Iran. 
 

Article 9.3  
Amendments 

 

This Agreement may be amended by mutual written consent of 
the Parties. All amendments shall constitute an integral part of 
this Agreement. All amendments shall enter into force 
according to the provisions of Article 9.2 of this Agreement.  
 

Article 9.4  
Accession of a New Member State of the EAEU 

 

1. The Eurasian Economic Commission shall promptly 
notify I.R. Iran of any third country receiving the status of the 
candidate for membership in the EAEU and of any accession to 
the EAEU. 
2. A new Member State of the EAEU shall accede to this 
Agreement as mutually agreed upon by the Parties. Such 
accession shall be done through an additional protocol to this 
Agreement. 
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ANNEX 1 
SCHEDULES OF TARIFF COMMITMENTS 

 

(a) In accordance with paragraph 2 of Article 2.3 of this 
Agreement a Party shall apply preferential customs duty rates 
to originating goods of the other Party according to the 
following formula: 
 

Preferential customs duty rate = ��� ������� ���� ∗
(���%����������)

���%
 

where: 
“Reduction” is the respective value referred to in column 
(4) of this Annex and means the percentage reduction 
applied for calculation of a preferential customs duty rate. 
“MFN applied rate” means a rate of a customs duty 
applied by a Party with respect to a particular good of any 
third country on MFN basis. For the EAEU and its Member 
States the most-favoured-nation applied rate of customs 
duty is the rate for the same good provided for under the 
Common Customs Tariff of the EAEU. 

(b) When calculating a preferential customs duty rate, it shall 
be rounded down to one decimal place. 
(c) For information purposes MFN applied rate as of 2017 is 
provided in column (3). 
(d) The preferential customs duty rate applied by the Islamic 
Republic of Iran shall not be less than 4%. 
(e) In no case a rate of a preferential customs duty applied by a 
Party with respect to an originating good listed in this Annex 
shall be higher than the respective bound agreed rate referred to 
in column (5) of this Annex. 
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(f) “Code of nomenclature” and “Description” in columns (1) 
and (2) refer to the relevant code of a Party`s applied 
nomenclature and its corresponding description28as of 
01 July 2017. 
  

                                                           
28 For greater certainty, in respect of the EAEU the applied nomenclature and its corresponding 
description refer to the Foreign Economic Activity Commodity Nomenclature of the EAEU, 

approved by the Decision of the Eurasian Economic Commission Council dated July 16, 2012 
No.54 with amendments and additions as of 01 July 2017.  

In respect of the Islamic Republic of Iran, the applied nomenclature and its corresponding 
description refer to the Iran Export & Import Regulation Act 2016-2017, The Executive 
Ordinance of Law on Export-Import Regulations and Customs Tariff Tables Based on the 
Harmonized Commodity Description and Coding System effective as of 01 July 2017 
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EAEU Schedule 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

1 0302 11 200 0 

– – – 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. 

4,4% 25% 3,3% 

2 0302 99 000 1 

– – – 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 
hucho) 

4,4% 25% 3,3% 

3 0306 17 100 0 
– – – Smoked, in shell or not, 
whether or not cooked before 
or during the smoking process 

5%, but 
not less 
than 0,1 

euro per 1 
kg 

100% 0,0% 

4 0306 17 920 0 
– – – – Shrimps of the genus 
Penaeus 

3,0% 100% 0,0% 

5 0306 17 930 0 
– – – – Shrimps of the family 
Рandalidae, other than of the 
genus Pandalus 

3,0% 100% 0,0% 

6 0306 17 940 0 
– – – – Shrimps of the genus 
Crangon, other than of the 
species Crangon crangon 

5,0% 100% 0,0% 

7 0306 17 990 0 – – – – Other 3,0% 100% 0,0% 

8 0406 40 900 0 – – Other 

15%, but 
not less 
than 0,3 

euro per 1 
kg 
 

100% 0,0% 

9 0602 90 500 0 – – – – Other outdoor plants: 5,0% 50% 2,5% 

10 0602 90 910 0 
– – – – – Flowering plants 
with buds or flowers, 
excluding cacti 

5,0% 50% 2,5% 

11 
 

0602 90 990 0 – – – – – other 5,0% 50% 2,5% 
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EAEU Schedule 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

12 0603 11 000 0 – – Roses 

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro per 1 
kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 
0,15 
euro 
per 1 

kg 

13 0603 14 000 0 – – Chrysanthemums 

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro per 1 
kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 
0,15 
euro 
per 1 

kg 

14 0603 15 000 0 – – Lilies (Lilium spp.) 

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro per 1 
kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 
0,15 
euro 
per 1 

kg 

15 0603 19 100 0 – – – Gladioli 

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro per 1 
kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 
0,15 
euro 
per 1 

kg 

16 0701 90 500 0 
– – – new, from 1 January to 
30 June 

10,0% 25% 7,5% 

17 0701 90 900 0 – – – Other 10,0% 25% 7,5% 

18 0702 00 000 1 – From 1 January to 31 March 

10%, but 
not less 

than 0,053 
euro per 1 

kg 

40% 

6,0%, 
but not 

less 
0,032 
euro 

for 1 kg 

19 0702 00 000 2 – From 1 April to 30 April 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 

20 0702 00 000 3 – From 1 May to 14 May 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 
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EAEU Schedule 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

21 0702 00 000 4 – From 15 May to 31 May 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 

22 0702 00 000 5 
– From 1 June to 30 
September 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 
 

23 0702 00 000 6 
– From 1 October to 31 
October 

10%, but 
not less 

than 0,053 
euro per 1 

kg 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,04 
euro 
per 1 

kg 

24 0702 00 000 7 
– From 1 November to 20 
December 

10%, but 
not less 

than 0,053 
euro per 1 

kg 

40% 

6,0%, 
but not 

less 
0,032 
euro 

for 1 kg 

25 0702 00 000 9 
– From 21 December to 31 
December 

10%, but 
not less 

than 0,053 
euro per 1 

kg 

40% 

6,0%, 
but not 

less 
0,032 
euro 

for 1 kg 
26 0703 10 190 0 – – – Other 10,0% 100% 0,0% 
27 0704 10 000 0 – Cauliflowers and broccoli 11,0% 100% 0,0% 
28 0704 90 100 1 – – – White cabbages 13,0% 25% 9,8% 
29 0704 90 100 9 – – – Other 13,0% 25% 9,8% 
30 0704 90 900 0 – – Other 11,0% 25% 8,3% 

31 0705 11 000 0 
– – Cabbage lettuce (head 
lettuce) 

15,0% 100% 0,0% 

32 0705 19 000 0 – – Other 15,0% 100% 0,0% 
33 0706 10 000 1 – – Carrots 12,0% 25% 9,0% 
34 0706 90 900 1 – – – Salad beetroot 12,0% 25% 9,0% 

35 0707 00 050 1 
– – From 1 January to the end 
of February 

10%, but 
not less 

than 0,053 
euro per 1 

kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,027 
euro 
per 1 

kg 
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EAEU Schedule 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

36 0707 00 050 2 – – From 1 March to 30 April 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 

37 0707 00 050 3 – – From 1 May to 15 May 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 

38 0707 00 050 4 
– – From 16 May to 30 
September 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 

39 0707 00 050 5 
– – From 1 October to 31 
October 

15%, but 
not less 

than 0,08 
euro per 1 

kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 
0,06 
euro 
per 1 

kg 

40 0707 00 050 6 
– – From 1 November to 10 
November 

10%, but 
not less 

than 0,053 
euro per 1 

kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,027 
euro 
per 1 

kg 

41 0707 00 050 9 
– – From 11 November to 31 
December 

10%, but 
not less 

than 0,053 
euro per 1 

kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,027 
euro 
per 1 

kg 
42 0709 30 000 0 – Aubergines (eggplants) 10,0% 75% 2,5% 
43 0709 40 000 0 – Celery other than celeriac 12,0% 100% 0,0% 

44 0709 60 100 1 
– – – From 1 April to 30 
September 

10,0% 50% 5,0% 

45 0709 60 990 0 – – – Other 12,0% 50% 6,0% 
46 0709 93 100 0 – – – Courgettes 10,0% 50% 5,0% 
 

47 
 

0709 93 900 0 – – – Other 10,0% 50% 5,0% 
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EAEU Schedule 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

48 0709 99 100 0 
– – – Salad vegetables, other 
than lettuce (Lactuca sativa) 
and chicory (Cichorium spp.) 

10,0% 100% 0,0% 

49 0709 99 900 0 – – – Other 10,0% 65% 3,5% 
50 0802 51 000 0 – – In shell 5,0% 100% 0,0% 
51 0802 52 000 0 – – Shelled 5,0% 100% 0,0% 
52 0804 10 000 0 – Dates 5,0% 100% 0,0% 
53 0804 20 100 0 – – Fresh 5,0% 25% 3,8% 
54 0804 20 900 0 – – Dried 5,0% 50% 2,5% 

55 0805 10 200 0 – – Sweet oranges, fresh 

5%, but 
not less 

than 0,017 
euro per 1 

kg 

100% 0,0% 

56 0805 10 800 0 – – Other 

5%, but 
not less 

than 0,017 
euro per 1 

kg 

100% 0,0% 

57 0805 29 000 0 – – Other 

5%, but 
not less 

than 0,015 
euro per 1 

kg 

100% 0,0% 

58 0805 50 100 0 
– – Lemons (Citrus limon, 
Citrus limonum) 

5%, but 
not less 

than 0,015 
euro per 1 

kg 

100% 0,0% 

59 0805 50 900 0 
– – Limes (Citrus aurantifolia, 
Citrus latifolia) 

5,0% 100% 0,0% 

60 0806 10 100 0 – – Table grapes 5,0% 50% 2,5% 
61 0806 10 900 0 – – Other 5,0% 50% 2,5% 
62 0806 20 100 0 – – Currants 5,0% 100% 0,0% 
63 0806 20 300 0 – – Sultanas 5,0% 100% 0,0% 
64 0806 20 900 0 – – Other 5,0% 100% 0,0% 
65 0807 19 000 0 – – Other 5,0% 25% 3,8% 

66 0808 10 800 1 
– – – From January 1 to 
March 31 

0,036 euro 
per 1 kg 

40% 
0,022 
euro 

for 1 kg 

67 0808 10 800 2 – – – From April 1 to June 30 
0,031 euro 

per 1 kg 
40% 

0,019 
euro 

for 1 kg 

68 0808 10 800 3 – – – From July 1 to July 31 
0,036 euro 

per 1 kg 
25% 

0,027 
euro 
per 1 

kg 

69 0808 10 800 6 – – – – Other 
0,068 euro 

per 1 kg 
25% 

0,051 
euro 
per 1 

kg 
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EAEU Schedule 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

70 0808 10 800 8 – – – – Other 
0,055 euro 

per 1 kg 
25% 

0,041 
euro 
per 1 

kg 
71 0810 50 000 0 – Kiwifruit 0,0% 0% 0,0% 
72 0810 90 750 0 – – Other 5,0% 50% 2,5% 
73 0813 40 950 0 – – Other 5,0% 25% 3,8% 

74 1704 10 100 0 

– – Containing less than 60% 
by weight of sucrose 
(including invert sugar 
expressed as sucrose) 

10%, but 
not less 
than 0,6 

euro per 1 
kg 

100% 0,0% 

75 1806 31 000 0 – – Filled 
0,2 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

76 1806 32 900 0 – – – Other 
0,2 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

77 1806 90 190 0 – – – – Other 
0,28 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

78 1806 90 390 0 – – – – Not filled 
0,28 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

79 1806 90 500 2 
– – – Toffee, caramel and 
other similar sweets 

0,28 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

80 1806 90 600 0 – – Spreads containing cocoa 
0,28 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

81 1806 90 900 0 – – Other 10,0% 100% 0,0% 

82 1905 31 990 0 – – – – – Other 

12%, but 
not less 
than 0,1 

euro per 1 
kg 

100% 0,0% 

83 1905 32 050 0 
– – With a water content 
exceeding 10% by weight 

11%, but 
not less 

than 0,11 
euro per 1 

kg 

100% 0,0% 

84 1905 32 110 0 
– – – – – In immediate 
packings of a net content not 
exceeding 85 g 

0,11 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

85 1905 32 190 0 – – – – – Other 
0,11 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

86 1905 32 990 0 – – – – – Other 
0,11 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

87 2002 90 190 0 
– – – In immediate packings 
of a net content not exceeding 
1 kg 

11%, but 
not less 

than 0,055 
euro per 1 

kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,042 
euro 
per 1 

kg 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

88 2002 90 310 0 
– – – In immediate packings 
of a net content exceeding 1 
kg 

11%, but 
not less 

than 0,054 
euro per 1 

kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 
euro 
per 1 

kg 

89 2002 90 390 0 
– – – In immediate packings 
of a net content not exceeding 
1 kg 

11%, but 
not less 

than 0,054 
euro per 1 

kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 
euro 
per 1 

kg 

90 2002 90 910 0 
– – – In immediate packings 
of a net content exceeding 1 
kg 

11%, but 
not less 

than 0,054 
euro per 1 

kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 
euro 
per 1 

kg 

91 2002 90 990 0 
– – – In immediate packings 
of a net content not exceeding 
1 kg 

11%, but 
not less 

than 0,054 
euro per 1 

kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 
euro 
per 1 

kg 
92 2007 99 310 0 – – – – – Of cherries 10,0% 25% 7,5% 

93 2009 12 000 1 

– – – – – – – In packings of a 
net content not exceeding 0.35 
litres, for infants and young 
children 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

100% 0,0% 

94 2009 12 000 8 – – – – Other 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

100% 0,0% 

95 2009 31 590 9 – – – – – – Other 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

100% 0,0% 

96 2009 31 990 9 – – – – – – Other 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

100% 0,0% 

97 2009 61 100 2 
– – – – In packings of a net 
content not exceeding 0.35 

12%, but 
not less 

50% 
6,0%, 
but not 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
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MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
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agreed 

rate 

litres, for infants and young 
children 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 

98 2009 61 100 7 – – – – – Other 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 

99 2009 69 190 0 – – – – Other 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 

100 2009 69 510 1 

– – – – – – Of a value 
exceeding 30 Euro per 100 
kg net weight, in barrels, 
tanks, flexi-tanks with a 
capacity exceeding 40 kg 

0,0% 0% 0,0% 

101 2009 69 510 9 – – – – – – Other 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 

102 2009 69 900 0 – – – – – Other 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 

103 2009 71 200 1 

– – – – 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 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

25% 

9,0%, 
but not 

less 
0,042 
euro 

per 1 l 

104 2009 71 200 2 

– – – – – Concentrated, of a 
value exceeding 30 Euro 
per 100 kg net weight, in 
barrels, tanks, flexi-tanks 
with a capacity not 
exceeding 40 kg 

10,0% 25% 7,5% 

105 2009 71 200 8 – – – – – Other 

13%, but 
not less 

than 0,06 
euro per 1 

litre 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 

euro per 
1 l 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

106 2009 71 990 1 

– – – – Concentrated, of a 
value exceeding 30 Euro per 
100 kg net weight, in barrels, 
tanks, flexi-tanks with a 
capacity not exceeding 40 kg 

8%, but 
not less 

than 0,04 
euro per 1 

litre 

25% 

6,0%, 
but not 

less 
0,03 
euro 

per 1 l 

107 2009 71 990 9 – – – – Other 

14%, but 
not less 

than 0,065 
euro per 1 

litre 

25% 

10,5%, 
but not 

less 
0,049 
euro 

per 1 l 

108 2009 79 110 0 
– – – – Of a value not 
exceeding 22 Euro per 100 kg 
net weight 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

25% 

9,0%, 
but not 

less 
0,042 
euro 

per 1 l 

109 2009 79 190 2 

– – – – – Concentrated, of a 
value exceeding 30 Euro per 
100 kg net weight, in barrels, 
tanks, flexi-tanks with a 
capacity exceeding 40 kg 

10%, but 
not less 

than 0,05 
euro per 1 

litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,038 
euro 

per 1 l 

110 2009 79 190 3 

– – – – – Concentrated, of a 
value exceeding 30 Euro per 
100 kg net weight, in barrels, 
tanks, flexi-tanks with a 
capacity not exceeding 40 kg 

10,0% 25% 7,5% 

111 2009 79 190 8 – – – – – Other 

11%, but 
not less 

than 0,05 
euro per 1 

litre 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,038 
euro 

per 1 l 

112 2009 79 300 1 

– – – – – Concentrated, of a 
value exceeding 30 Euro per 
100 kg net weight, in barrels, 
tanks, flexi-tanks with a 
capacity exceeding 40 kg 

10%, but 
not less 

than 0,05 
euro per 1 

litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,038 
euro 

per 1 l 

113 2009 79 300 9 – – – – – Other 

13%, but 
not less 

than 0,06 
euro per 1 

litre 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 
euro 

per 1 l 

114 2009 79 910 0 
– – – – – With a sugar content 
exceeding 30% by weight 

13%, but 
not less 

than 0,06  
 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
Code of 

nomenclature 
Description 

MFN 
Applied 

Rate as of 
2017 

Reduction 
Bound 
agreed 

rate 

euro per 1 
litre 

euro 
per 1 l 

115 2009 90 190 8 – – – – – Other 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,035 
euro 

per 1 l 

116 2009 90 210 0 
– – – – Of a value not 
exceeding 30 Euro per 100 kg 
net weight 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,035 
euro 

per 1 l 

117 2009 90 290 8 – – – – – Other 

13%, but 
not less 

than 0,06 
euro per 1 

litre 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 
euro 

per 1 l 

118 2009 90 310 0 

– – – – Of a value not 
exceeding 18 Euro per 100 kg 
net weight and with an added 
sugar content exceeding 30% 
by weight 

14%, but 
not less 

than 0,065 
euro per 1 

litre 

25% 

10,5%, 
but not 

less 
0,049 
euro 

per 1 l 

119 2009 90 390 9 – – – – – Other 

14%, but 
not less 

than 0,065 
euro per 1 

litre 

25% 

10,5%, 
but not 

less 
0,049 
euro 

per 1 l 

120 2009 90 410 7 – – – – – – – – – Other 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 

121 2009 90 510 2 

– – – – – In packings of a net 
content not exceeding 0.35 
litres, for infants and young 
children 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 

122 2009 90 510 7 – – – – – – – – – Other 

12%, but 
not less 

than 0,056 
euro per 1 

litre 
 
 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 
euro 

per 1 l 
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 (1) (2) (3) (4) (5) 

No. 
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MFN 
Applied 
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Reduction 
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agreed 

rate 

123 2009 90 730 0 
– – – – – – With a sugar 
content exceeding 30% by 
weight 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 
euro 

per 1 l 

124 2009 90 790 0 
– – – – – – Not containing 
added sugar 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 
euro 

per 1 l 

125 2009 90 940 0 – – – – – – – Other 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 
euro 

per 1 l 

126 2009 90 980 0 – – – – – – – Other 

10%, but 
not less 

than 0,046 
euro per 1 

litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 
euro 

per 1 l 
127 2501 00 100 0 – Sea water and salt liquors 5,0% 50% 2,5% 
128 2520 20 000 0 – Plasters 5,0% 50% 2,5% 
129 2529 10 000 0 – Feldspar 5,0% 100% 0,0% 

130 2710 19 110 0 
– – – – For undergoing a 
specific process 

5,0% 50% 2,5% 

131 2710 19 150 0 

– – – – For undergoing 
chemical transformation by a 
process other than those 
referred to in sub-subheading 
2710 19 110 0 

5,0% 50% 2,5% 

132 2710 19 210 0 – – – – – – Jet fuel 5,0% 50% 2,5% 
133 2710 19 250 0 – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 
134 2710 19 290 0 – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 

135 2710 19 310 0 
– – – – – For undergoing a 
specific process 

5,0% 50% 2,5% 

136 2710 19 350 0 

– – – – – For undergoing 
chemical transformation by a 
process other than those 
referred to in subheading 
2710 19 310 0 

5,0% 50% 2,5% 

137 2710 19 421 0 – – – – – – – – Summer 5,0% 50% 2,5% 
138 2710 19 422 0 – – – – – – – – Winter 5,0% 50% 2,5% 
139 2710 19 423 0 – – – – – – – – Arctic 5,0% 50% 2,5% 
140 2710 19 424 0 – – – – – – – – Off-season 5,0% 50% 2,5% 
141 2710 19 425 0 – – – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 

142 2710 19 426 0 
– – – – – – – Marine fuel with 
the flashpoint in a closed 

5,0% 50% 2,5% 
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rate 

crucible being of at least 
61 °С 

143 2710 19 429 0 – – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 

144 2710 19 460 0 

– – – – – – With a sulphur 
content exceeding 0.05 % by 
weight, but not exceeding 
0.2 % by weight 

5,0% 50% 2,5% 

145 2710 19 480 0 
– – – – – – With a sulphur 
content exceeding 0.2 % by 
weight: 

5,0% 50% 2,5% 

146 2710 19 510 1 – – – – – – Mazut 5,0% 50% 2,5% 
147 2710 19 510 9 – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 
148 2710 19 550 1 – – – – – – Mazut 5,0% 50% 2,5% 
149 2710 19 550 9 – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 
150 2710 19 620 1 – – – – – – – Mazut 5,0% 50% 2,5% 
151 2710 19 620 9 – – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 
152 2710 19 640 1 – – – – – – – Mazut 5,0% 50% 2,5% 
153 2710 19 640 9 – – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 
154 2710 19 660 1 – – – – – – – Mazut 5,0% 50% 2,5% 
155 2710 19 660 9 – – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 
156 2710 19 680 1 – – – – – – – Mazut 5,0% 50% 2,5% 
157 2710 19 680 9 – – – – – – – Other 5,0% 50% 2,5% 

158 2710 19 710 0 
– – – – – For undergoing a 
specific process 

5,0% 50% 2,5% 

159 2710 19 750 0 

– – – – – For undergoing 
chemical transformation by a 
process other than those 
referred to in sub-subheading 
2710 19 710 0 

5,0% 50% 2,5% 

160 2710 19 820 0 
– – – – – – Motor oils, 
compressor lube oils, turbine 
lube oils 

5,0% 50% 2,5% 

161 2710 19 840 0 – – – – – – Hydraulic oils 5,0% 50% 2,5% 

162 2710 19 860 0 
– – – – – – White oils, liquid 
paraffin 

5,0% 50% 2,5% 

163 2710 19 880 0 
– – – – – – Gear oils and 
reductor oils 

5,0% 50% 2,5% 

164 2710 19 920 0 
– – – – – – Metal-working 
compounds, mould-release 
oils, anti-corrosion oils 

5,0% 50% 2,5% 

165 2710 19 940 0 
– – – – – – Electrical 
insulating oils 

5,0% 50% 2,5% 

166 2710 19 980 0 
– – – – – – Other lubricating 
oils and other oils 

5,0% 50% 2,5% 

167 2712 20 100 0 
– – Synthetic paraffin wax of a 
molecular weight of 460 or 
more but not exceeding 1,560 

5,0% 20% 4,0% 

168 2712 90 110 0 – – – Crude 5,0% 20% 4,0% 

169 2712 90 190 0 – – – Other 5,0% 20% 
4,0% 
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Rate as of 
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Reduction 
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rate 

170 2712 90 310 0 
– – – – For undergoing a 
specific process 

5,0% 20% 4,0% 

171 2712 90 330 0 

– – – – For undergoing 
chemical transformation by a 
process other than those 
referred to in sub-subheading 
2712 90 310 0 

5,0% 20% 4,0% 

172 2712 90 390 0 – – – – For other purposes 5,0% 20% 4,0% 

173 2712 90 910 0 

– – – – 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 

5,0% 20% 4,0% 

174 2712 90 990 0 – – – – Other 5,0% 20% 4,0% 

175 2818 20 000 0 
– Aluminium oxide, other than 
artificial corundum 

0,0% 100% 0,0% 

176 3004 20 000 1 

– – – 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 

4,0% 20% 3,2% 

177 3004 20 000 3 

– – – Containing as the main 
active ingredient only 
erythromycin base or 
kanamycin sulphate 

5,0% 20% 4,0% 

178 3004 20 000 9 – – – Other 5,0% 20% 4,0% 

179 3004 90 000 1 
– – – Containing iodine or 
iodine compounds 

5,0% 20% 4,0% 

180 3004 90 000 5 
– – – Containing iodine or 
iodine compounds 

5,0% 20% 4,0% 

181 3208 10 100 0 
– – Solutions as defined in 
note 4 to this Chapter 

5,0% 100% 0,0% 

182 3208 10 900 0 – – Other 5,0% 100% 0,0% 

183 3208 90 110 0 

– – – 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 48% or more of 
polymer 
 

5,0% 100% 0,0% 
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Reduction 
Bound 
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184 3208 90 130 0 

– – – Copolymer of cresol and 
divinylbenzene, in the form of 
a solution in N,N-
dimethylacetamide, containing 
by weight 48% or more of 
polymer 

5,0% 100% 0,0% 

185 3208 90 190 1 

– – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

0,0% 100% 0,0% 

186 3208 90 190 9 – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

187 3208 90 910 1 

– – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

0,0% 100% 0,0% 

188 3208 90 910 9 – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

189 3208 90 990 0 
– – – Based on chemically 
modified natural polymers 

5,0% 100% 0,0% 

190 3401 11 000 1 
– – – Toilet soap (including 
soap containing medicated 
products) 

6,5% plus 
0,02 euro 
per 1 kg 

100% 0,0% 

191 3401 11 000 9 – – – Other 8,6% 100% 0,0% 

192 3402 11 100 0 

– – – Aqueous solution 
containing by weight 30 % or 
more but not more than 50 % 
of disodium alkyl 
[oxydi(benzenesulphonate)] 

6,5% 100% 0,0% 

193 3402 11 900 0 – – – Other 6,5% 100% 0,0% 

194 3402 20 200 0 
– – Surface-active 
preparations 

9,9% 100% 0,0% 

195 3402 20 900 0 
– – Washing preparations and 
cleaning preparations 

9,9% 100% 0,0% 

196 3402 90 100 1 

– – – 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 % 

5,0% 100% 0,0% 

197 3402 90 100 8 – – – – Other 9,9% 100% 0,0% 

198 3402 90 900 0 
– – Washing preparations and 
cleaning preparations 

9,9% 100% 0,0% 

199 3506 10 000 0 

– 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 

5,0% 100% 0,0% 

200 3814 00 100 0 – Based on butyl acetate 5,0% 100% 0,0% 
201 3814 00 900 0 – Other 5,0% 100% 0,0% 
202 3907 30 000 0 – Alkyd resins 4,0% 100% 0,0% 
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203 3907 50 000 0 – Alkyd resins 4,0% 100% 0,0% 
204 3909 10 000 0 – Urea resins; thiourea resins 6,5% 15% 5,5% 
205 3909 20 000 0 – Melamine resins 6,5% 15% 5,5% 
206 3909 39 000 0 – – Other 6,5% 15% 5,5% 
207 3909 40 000 0 – Phenolic resins 6,5% 15% 5,5% 

208 3911 10 000 0 

– Petroleum resins, 
coumarone, indene or 
coumarone-indene resins and 
polyterpenes 

6,5% 8% 6,0% 

209 3911 90 110 0 

– – – 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 

6,5% 8% 6,0% 

210 3911 90 130 0 – – – Poly(thio-1,4-phenylene) 6,5% 8% 6,0% 
211 3911 90 190 0 – – – Other 6,5% 8% 6,0% 

212 3911 90 920 0 

– – – Copolymer of n-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 
and α-methylstyrene 

6,5% 8% 6,0% 

213 3911 90 990 0 – – – Other 6,5% 8% 6,0% 

214 3917 21 100 0 

– – – Seamless and of a length 
exceeding the maximum 
cross-sectional dimension, 
whether or not surface-
worked, but not otherwise 
worked 

6,5% 50% 3,3% 

215 3917 21 900 1 
– – – – With fittings attached, 
for use in civil aircraft5) 

5,0% 50% 2,5% 

216 3917 21 900 9 – – – – Other 6,5% 50% 3,3% 

217 3917 22 100 0 

– – – Seamless and of a length 
exceeding the maximum 
cross-sectional dimension, 
whether or not surface-
worked, but not otherwise 
worked 

6,5% 50% 3,3% 

218 3917 22 900 1 
– – – – With fittings attached, 
for use in civil aircraft5) 

5,0% 50% 2,5% 

219 3917 22 900 9 – – – – Other 6,5% 50% 3,3% 

220 3917 23 100 1 

– – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

0,0% 100% 0,0% 

221 3917 23 100 9 
– – – – Other 
 

6,5% 50% 3,3% 
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222 3917 23 900 1 
– – – – With fittings attached, 
for use in civil aircraft5)) 

5,0% 50% 2,5% 

223 3917 23 900 9 – – – – Other 6,5% 50% 3,3% 

224 3917 29 000 1 
– – – For use on civil 
aircraft5)) 

0,0% 100% 0,0% 

225 3917 29 000 9 – – – Other 6,5% 50% 3,3% 

226 3917 31 000 1 

– – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

0,0% 100% 0,0% 

227 3917 31 000 2 
– – – With fittings attached, 
for use in civil aircraft5)) 

5,0% 50% 2,5% 

228 3917 31 000 8 – – – Other 6,5% 50% 3,3% 

229 3917 39 000 1 

– – – Seamless and of a length 
exceeding the maximum 
cross-sectional dimension, 
whether or not surface-
worked, but not worked 

6,5% 20% 5,2% 

230 3917 39 000 2 
– – – – For the manufacture of 
aircraft engines5)) 

0,0% 100% 0,0% 

231 3917 39 000 3 
– – – – – With fittings 
attached, for use in civil 
aircraft5) 

5,0% 20% 4,0% 

232 3917 39 000 8 – – – – – Other 6,5% 50% 3,3% 
233 3919 90 000 0 – Other 7,4% 50% 3,7% 

234 3920 1 0230 0 

– – – – – 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 

6,5% 50% 3,3% 

235 3920 10 240 0 – – – – – Stretch film 6,5% 50% 3,3% 
236 3920 10 250 0 – – – – – Other 6,5% 50% 3,3% 
237 3920 10 280 0 – – – – 0.94 or more 6,5% 50% 3,3% 
238 3920 10 400 0 – – – Other 6,5% 50% 3,3% 

239 3920 10 810 0 

– – – 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 

6,5% 50% 3,3% 

240 3920 10 890 0 – – – Other 6,5% 100% 0,0% 

241 3920 20 210 1 
– – – – Film for the 
manufacture of electrical 
capacitors5) 

0,0% 100% 0,0% 
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242 3921 90 100 0 – – – Of polyesters 6,5% 100% 0,0% 
243 3921 90 300 0 – – – Of phenolic resins 6,5% 100% 0,0% 

244 3921 90 410 0 
– – – – – High-pressure 
laminates with a decorative 
surface on one or both sides 

6,5% 100% 0,0% 

245 3921 90 430 0 – – – – – Other 6,5% 100% 0,0% 
246 3921 90 490 0 – – – – Other 6,5% 100% 0,0% 
247 3921 90 550 0 – – – Other 6,5% 100% 0,0% 

248 3921 90 600 0 
– – Of addition polymerisation 
products: 

6,5% 100% 0,0% 

249 3921 90 900 0 – – Other 6,5% 100% 0,0% 

250 3922 10 000 0 
– Baths, shower-baths, sinks 
and wash-basins 

11,9% 100% 0,0% 

251 3923 21 000 0 – – Of polymers of ethylene 11,9% 100% 0,0% 
252 3923 29 100 0 – – – Of poly(vinyl chloride) 11,9% 58% 5,0% 
253 3923 29 900 0 – – – Other 11,9% 58% 5,0% 
254 3924 10 000 0 – Tableware and kitchenware 11,9% 50% 6,0% 
255 3924 90 000 1 – – Of regenerated cellulose 11,9% 50% 6,0% 
256 3924 90 000 9 – – Other 11,9% 50% 6,0% 

257 3926 90 500 0 
– – Perforated buckets and 
similar articles used to filter 
water at the entrance to drains 

11,9% 50% 6,0% 

258 3926 90 920 0 – – – Made from sheet 11,9% 50% 6,0% 

259 3926 90 970 1 

– – – – Filter elements 
(including membranes for 
hemodialysis) for the medical 
industry 

6,5% 50% 3,3% 

260 3926 90 970 2 

– – – – 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 

0,0% 100% 0,0% 

261 3926 90 970 3 

– – – – Filter elements for the 
industrial assembly of motor 
vehicles of headings 8701 to 
8705, their assemblies and 
units5)) 

10,0% 50% 5,0% 

262 3926 90 970 4 

– – – – 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 
fuel5)) 

0,0% 100% 0,0% 

263 3926 90 970 5 
– – – – – For the manufacture 
of aircraft engines and/or civil 
aircrafts5)) 

10,0% 100% 0,0% 

264 3926 90 970 6 – – – – – Other 0,0% 100% 0,0% 
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265 3926 90 970 9 – – – – Other 11,9% 58% 5,0% 

266 4011 10 000 3 
– – With a bore diameter of 
less than 16 inches 

14%, but 
not less 

than 3,41 
euro per 1 

pcs 

50% 

7,0%, 
but not 

less 
1,705 
euro 
per 1 
pcs 

267 4011 10 000 9 – – Other 

14%, but 
not less 

than 3,41 
euro per 1 

pcs 

50% 

7,0%, 
but not 

less 
1,705 
euro 
per 1 
pcs 

268 5407 69 100 0 – – – Unbleached or bleached 8,0% 100% 0,0% 
269 5407 69 900 0 – – – Other 8,0% 100% 0,0% 
270 5503 20 000 0 – Of polyesters 5,0% 100% 0,0% 

271 5701 10 100 0 
– – Containing a total of more 
than 10 % by weight of silk or 
of waste silk other than noil 

10,7%, but 
not less 

than 0,38 
euro per 1 

m² 

100% 0,0% 

272 5701 10 900 0 – – Other 

10,7%, but 
not less 

than 0,38 
euro per 1 

m² 

100% 0,0% 

273 5701 90 100 0 

– – Of silk, of waste silk other 
than noil, of synthetic fibres, 
of yarn of heading 5605 or of 
textile materials containing 
metal threads 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

274 5701 90 900 0 – – Of other textile  materials 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

275 5702 10 000 0 
– Kelem, Schumacks, 
Karamanie and similar hand-
woven rugs 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

276 5702 20 000 0 
– Floor coverings of coconut 
fibres (coir) 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

277 5702 31 100 0 – – – Axminster carpets 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

278 5702 31 800 0 – – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

279 5702 32 100 0 – – – Axminster carpets 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

280 5702 32 900 0 – – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

281 5702 39 000 0 
– – Of other textile materials 
 
 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 
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282 5702 41 100 0 – – – Axminster carpets 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

283 5702 41 900 0 – – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

284 5702 42 100 0 – – – Axminster carpets 
0,25 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

285 5702 42 900 0 – – – Other 
0,25 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

286 5702 49 000 0 – – Of other textile materials 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

287 5702 50 100 0 
– – Of wool or fine animal 
hair 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

288 5702 50 310 0 – – – Of polypropylene 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

289 5702 50 390 0 – – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

290 5702 50 900 0 – – Of other textile materials 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

291 5702 91 000 0 
– – Of wool or fine animal 
hair 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

292 5702 92 100 0 – – – Of polypropylene 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

293 5702 92 900 0 – – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

294 5702 99 000 0 – – Of other textile materials 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

295 5703 10 000 0 – Of wool or fine animal hair 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

296 5703 20 120 1 
– – – – Having a maximum 
surface area of 0.3 m² 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

297 5703 20 120 9 – – – – Other 
0,25 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

298 5703 20 180 0 – – – Other 
0,25 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

299 5703 20 920 1 
– – – – Having a maximum 
surface area of 0.3 m² 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

300 5703 20 920 9 – – – – Other 
0,3 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

301 5703 20 980 0 – – – Other 
0,3 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

302 5703 30 120 0 
– – – Tiles, having a 
maximum surface area of 1 m² 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

303 5703 30 180 0 – – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

304 5703 30 820 1 
– – – – Having a maximum 
surface area of 0.3 m² 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

305 5703 30 820 2 – – – – – Printed 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

306 5703 30 820 9 – – – – – Other 
0,25 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 
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307 5703 30 880 1 – – – – Printed 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

308 5703 30 880 9 – – – – Other 
0,25 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

309 5703 90 200 1 
– – – Tiles, having a 
maximum surface area of 0.3 
m² 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

310 5703 90 200 9 – – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

311 5703 90 800 0 – – Other 
0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

312 5704 10 000 0 
– Tiles, having a maximum 
surface area of 0.3 m2 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

313 5704 90 000 0 – Other 
0,2 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

314 5705 00 300 0 
– Of man-made textile 
materials 

0,38 euro 
per 1 m² 

100% 0,0% 

315 5705 00 800 0 – Of other textile materials 

10,7%, but 
not less 

than 0,41 
euro per 1 

kg 

100% 0,0% 

316 6103 39 000 0 – – Of other textile materials 

10%, but 
not less 

than 1,88 
euro per 1 

kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,94 
euro 
per 1 

kg 

317 6807 10 000 1 
– – Roofing and covering 
materials 

12,8% 50% 6,5% 

318 6807 10 000 9 – – Other 12,0% 50% 6,0% 

319 6810 19 000 1 
– – – Roofing and other tiles, 
including paving flagstone 

12,0% 100% 0,0% 

320 6810 19 000 9 – – – Other 11,3% 100% 0,0% 
321 6904 10 000 0 – Building bricks 15,0% 50% 7,5% 
322 6907 21 100 0 – – – Unglazed 12,0% 50% 6,0% 

323 6907 21 900 2 
– – – – – “Schpaltplatten” 
double tiles 

7,5% 100% 0,0% 

324 6907 21 900 3 
– – – – – – With an outer 
surface not exceeding 90 cm² 

7,5% 100% 0,0% 

325 6907 21 900 9 – – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 
326 6907 22 100 0 – – – Unglazed 12,0% 50% 6,0% 

327 6907 22 900 2 
– – – – – – “Schpaltplatten” 
double tiles 

7,5% 100% 0,0% 

328 6907 22 900 3 – – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 

329 6907 22 900 4 
– – – – – – “Schpaltplatten” 
double tiles 

7,5% 100% 0,0% 

330 6907 22 900 5 
– – – – – – – With an outer 
surface not exceeding 90 cm² 

7,5% 100% 0,0% 
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331 6907 22 900 9 – – – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 
332 6907 23 100 0 – – – Unglazed 12,0% 50% 6,0% 

333 6907 23 900 2 
– – – – – – “Schpaltplatten” 
double tiles 

7,5% 100% 0,0% 

334 6907 23 900 3 – – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 

335 6907 23 900 4 
– – – – – – “Schpaltplatten” 
double tiles 

7,5% 100% 0,0% 

336 6907 23 900 5 
– – – – – – – With an outer 
surface not exceeding 90 cm² 

7,5% 100% 0,0% 

337 6907 23 900 9 – – – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 
338 6907 30 100 0 – – Unglazed 12,0% 50% 6,0% 
339 6907 30 900 9 – – – Other 7,5% 100% 0,0% 
340 6907 40 100 0 – – Unglazed 12,0% 50% 6,0% 

341 6907 40 900 2 
– – – – – “Schpaltplatten” 
double tiles 

7,5% 100% 0,0% 

342 6907 40 900 3 – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 

343 6907 40 900 4 
– – – – – “Schpaltplatten” 
double tiles 

7,5% 100% 0,0% 

344 6907 40 900 5 
– – – – – – With an outer 
surface not exceeding 90 cm² 

7,5% 100% 0,0% 

345 6907 40 900 9 – – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 
346 6910 10 000 0 – Of porcelain or china 12,5% 100% 0,0% 
347 6911 10 000 0 – Tableware and kitchenware 15,2% 50% 7,6% 
348 6914 90 000 0 – Other 15,0% 100% 0,0% 
349 7013 22 100 0 – – – Gathered by hand 10,0% 30% 7,0% 
350 7013 22 900 0 – – – Gathered mechanically 10,0% 30% 7,0% 
351 7013 28 100 0 – – – Gathered by hand 10,0% 100% 0,0% 
352 7013 28 900 0 – – – Gathered mechanically 11,3% 100% 0,0% 

353 7013 33 110 0 
– – – – Cut or otherwise 
decorated 

10,0% 30% 7,0% 

354 7013 33 190 0 – – – – Other 10,0% 30% 7,0% 

355 7013 33 910 0 
– – – – Cut or otherwise 
decorated 

10,0% 30% 7,0% 

356 7013 33 990 0 – – – – Other 10,0% 30% 7,0% 
357 7013 37 100 0 – – – Of toughened glass 10,0% 30% 7,0% 

358 7013 37 510 0 
– – – – – Cut or otherwise 
decorated 

10,0% 30% 7,0% 

359 7013 37 590 0 – – – – – Other 10,0% 30% 7,0% 

360 7013 37 910 0 
– – – – – Cut or otherwise 
decorated 

10,0% 30% 7,0% 

361 7013 37 990 0 – – – – – Other 10,0% 30% 7,0% 
362 7013 41 100 0 – – – Gathered by hand 10,0% 30% 7,0% 
363 7013 41 900 0 – – – Gathered mechanically 10,0% 30% 7,0% 

364 7013 42 000 0 

– – 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 

10,0% 30% 7,0% 

365 7013 49 100 0 – – – Of toughened glass 11,3% 100% 0,0% 
366 7013 49 910 0 – – – – Gathered by hand 10,0% 100% 0,0% 
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367 7013 49 990 0 – – – – Gathered mechanically 10,0% 100% 0,0% 
368 7013 91 100 0 – – – Gathered by hand 8,5% 29% 6,0% 
369 7013 91 900 0 – – – Gathered mechanically 8,5% 29% 6,0% 
370 7013 99 000 0 – – Other 11,3% 100% 0,0% 

371 7113 11 000 0 
– – Of silver, whether or not 
plated or clad with other 
precious metal 

12,0% 0% 12,0% 

372 7113 19 000 0 
– – Of other precious metal, 
whether or not plated or clad 
with precious metal 

14,0% 100% 0,0% 

373 7113 20 000 0 
– Of base metal clad with 
precious metal 

10,0% 100% 0,0% 

374 7114 11 000 0 
– – Of silver, whether or not 
plated or clad with other 
precious metal 

16,0% 0% 16,0% 

375 7114 19 000 0 
– – Of other precious metal, 
whether or not plated or clad 
with precious metal 

12,8% 0% 12,8% 

376 7114 20 000 0 
– Of base metal clad with 
precious metal 

18,0% 0% 18,0% 

377 7115 10 000 0 
– Catalysts in the form of wire 
cloth or grill, of platinum 

16,0% 0% 16,0% 

378 7115 90 000 0 – Other 16,0% 0% 16,0% 

379 7303 00 100 0 
– Tubes and pipes of a kind 
used in pressure systems 

15,0% 50% 7,5% 

380 7303 00 900 0 – Other 15,0% 50% 7,5% 

381 7305 11 000 1 

– – – With an external 
diameter of 530 mm and 
more, of steel with rupture 
resistance (break-down point) 
of 565 MPa (or 57.6 kg(f) per 
mm2) and more1)) 

5,0% 20% 4,0% 

382 7305 11 000 2 

– – – 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)) 

5,0% 20% 4,0% 

383 7305 11 000 3 

– – – 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)) 

5,0% 20% 4,0% 

384 7305 11 000 8 
– – – Other 
 

7,5% 20% 6,0% 
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385 7305 12 000 0 
– – Other, longitudinally 
welded 

10,0% 50% 5,0% 

386 7306 90 000 1 

– – For the industrial assembly 
of motor vehicles of headings 
8701 to 8705, their assemblies 
and units5)) 

5,0% 20% 4,0% 

387 7306 90 000 9 – – Other 7,5% 47% 4,0% 
388 7308 40 000 1 – – Shaft lining 10,0% 50% 5,0% 
389 7308 40 000 9 – – Other 7,5% 50% 3,8% 

390 7308 90 510 0 
– – – Panels comprising two 
walls of profiled (ribbed) sheet 
with an insulating core 

7,5% 50% 3,8% 

391 7308 90 590 0 – – – Other 6,0% 50% 3,0% 

392 7308 90 980 1 

– – – Weirs, water gates, lock-
gates, landing stages, fixed 
docks and other structures for 
marine and shipping facilities 

10,0% 50% 5,0% 

393 7308 90 980 9 – – – Other 6,0% 50% 3,0% 

394 7309 00 100 0 
– For gases (other than 
compressed or liquefied gas) 

15,0% 50% 7,5% 

395 7309 00 300 0 – – Lined or heat-insulated 10,0% 50% 5,0% 
396 7309 00 510 0 – – – Exceeding 100,000 l 10,0% 50% 5,0% 

397 7309 00 590 0 
– – – – Not exceeding 100,000 
l 

10,0% 50% 5,0% 

398 7309 00 900 0 – Of solids 10,0% 50% 5,0% 
399 7311 00 110 0 – – – Less than 20 l 15,0% 50% 7,5% 

400 7311 00 130 0 
– – – 20 l or more but not 
more than 50 l 

15,0% 50% 7,5% 

401 7311 00 190 0 – – – More than 50 l 15,0% 50% 7,5% 
402 7311 00 300 0 – – Other 15,0% 50% 7,5% 
403 7311 00 910 0 – – Less than 1,000 l 15,0% 50% 7,5% 
404 7311 00 990 0 – – 1,000 l or more 15,0% 50% 7,5% 

405 7321 11 100 0 
– – – With oven, including 
separate ovens 

10,0% 10% 9,0% 

406 7321 11 900 0 – – – Other 12,0% 10% 10,8% 

407 7321 81 000 0 
– – For gas fuel or for both 
gas and other fuels 

15,0% 10% 13,5% 

408 7325 99 100 0 – – – Of malleable cast iron 13,0% 50% 6,5% 
409 7325 99 900 9 – – – – Other 13,0% 50% 6,5% 
410 7326 20 000 1 – – Small cages and aviaries 13,0% 50% 6,5% 
411 7326 20 000 2 – – Wire baskets 13,0% 50% 6,5% 

412 7326 20 000 3 
– – – For use on civil 
aircraft5)) 

5,0% 50% 2,5% 

413 7326 20 000 9 – – – Other 10,0% 50% 5,0% 
414 7326 90 300 0 – – Ladders and steps 10,0% 50% 5,0% 

415 7326 90 400 0 
– – Pallets and similar 
platforms for handling goods 

10,0% 50% 5,0% 

416 7326 90 500 0 
– – Reels for cables, piping 
and the like 
 

10,0% 50% 5,0% 
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417 7326 90 600 0 

– – Non-mechanical 
ventilators, guttering, hooks 
and like articles used in the 
building industry 

10,0% 50% 5,0% 

418 7326 90 920 2 

– – – – – Snuff boxes, cigar or 
cigarette cases, powder boxes, 
toilet boxes and similar 
articles of a kind normally 
carried in the pocket 

10,0% 50% 5,0% 

419 7326 90 920 3 

– – – – – Perforated shutters 
and similar articles made of 
sheet used to filter water 
entering the drainage system 

10,0% 50% 5,0% 

420 7326 90 920 9 – – – – – Other 9,0% 50% 4,5% 
421 7326 90 940 9 – – – – Other 10,0% 50% 5,0% 
422 7326 90 960 0 – – – Sintered 10,0% 50% 5,0% 

423 7326 90 980 1 

– – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

5,0% 50% 2,5% 

424 7326 90 980 4 

– – – – – Snuff boxes, cigar or 
cigarette cases, powder boxes, 
toilet boxes and similar 
articles of a kind normally 
carried in the pocket 

10,0% 50% 5,0% 

425 7326 90 980 5 

– – – – – Perforated shutters 
and similar articles made of 
sheet used to filter water 
entering the drainage system 

10,0% 50% 5,0% 

426 7326 90 980 7 – – – – – Other 7,5% 50% 3,8% 

427 7408 11 000 0 
– – Of which the maximum 
cross-sectional dimension 
exceeds 6 mm 

5,0% 50% 2,5% 

428 7408 19 100 0 
– – – Of which the maximum 
cross-sectional dimension 
exceeds 0.5 mm 

5,0% 50% 2,5% 

429 7408 19 900 0 
– – – Of which the maximum 
cross-sectional dimension 
does not exceed 0.5 mm 

5,0% 50% 2,5% 

430 8402 90 000 1 
– – Of watertube boilers and 
superheated water boilers for 
hull equipment3)) 

0,0% 100% 0,0% 

431 8402 90 000 9 – – Other 7,5% 100% 0,0% 

432 8411 99 001 1 
– – – – For use on civil 
aircraft5)) 

5,0% 100% 0,0% 

433 8411 99 001 9 – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

434 8411 99 009 1 
– – – – For use on civil 
aircraft5)) 

0,0% 100% 0,0% 

435 8411 99 009 2 
– – – – – For the manufacture 
of gas turbines of a power 
exceeding 50,000 kW5)) 

5,0% 100% 0,0% 
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436 8411 99 009 8 – – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

437 8474 20 000 1 

– – – 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 

5,0% 50% 2,5% 

438 8474 20 000 2 – – – Other 0,0% 100% 0,0% 

439 8474 20 000 3 

– – – 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 mm 

5,0% 50% 2,5% 

440 8474 20 000 5 

– – 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 

5,0% 50% 2,5% 

441 8474 20 000 9 – – Other 0,0% 100% 0,0% 

442 8474 32 000 0 
– – Machines for mixing 
mineral substances with 
bitumen 

0,0% 100% 0,0% 

443 8481 80 110 0 – – – Mixing valves 7,0% 50% 3,5% 
444 8481 80 190 0 – – – Other 7,0% 50% 3,5% 
445 8481 80 310 0 – – – Thermostatic valves 10,0% 50% 5,0% 
446 8481 80 390 0 – – – Other 10,0% 50% 5,0% 

447 8481 80 400 0 
– – Valves for pneumatic tyres 
and inner tubes 

9,0% 50% 4,5% 

448 8481 80 510 0 – – – – Temperature regulators 10,0% 50% 5,0% 
449 8481 80 591 0 – – – – – Pressure regulators 0,0% 100% 0,0% 
450 8481 80 599 0 – – – – – Other 9,0% 50% 4,5% 
451 8481 80 610 0 – – – – – Of cast iron 10,0% 50% 5,0% 

452 8481 80 631 0 

– – – – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

453 8481 80 632 0 

– – – – – – Designed for 
operating at an ambient 
temperature of -55 ºС or 
lower, pressure of 80 Pa  and 
more2)) 

0,0% 100% 0,0% 

454 8481 80 639 0 – – – – – – Other 7,5% 50% 3,8% 
455 8481 80 690 0 – – – – – Other 9,0% 100% 0,0% 
456 8481 80 710 0 – – – – – Of cast iron 9,0% 100% 0,0% 
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457 8481 80 731 0 

– – – – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

458 8481 80 732 0 

– – – – – – Designed for 
operating at an ambient 
temperature of -55 ºС or 
lower, pressure of 80 Pa and 
more2)) 

0,0% 100% 0,0% 

459 8481 80 739 1 

– – – – – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

5,0% 100% 0,0% 

460 8481 80 739 9 – – – – – – – Other 7,5% 100% 0,0% 
461 8481 80 790 0 – – – – – Other 10,0% 100% 0,0% 

462 8481 80 811 0 

– – – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

463 8481 80 812 0 

– – – – – Designed for 
operating at an ambient 
temperature of -55 ºС or 
lower, pressure of 80 Pa and 
more2)) 

0,0% 100% 0,0% 

464 8481 80 819 1 
– – – – – – Of a kind used to 
manufacture civil aircraft5)) 

0,0% 100% 0,0% 

465 8481 80 819 9 – – – – – – Other 9,0% 100% 0,0% 

466 8481 80 850 1 

– – – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

467 8481 80 850 2 

– – – – – Designed for 
operating at an ambient 
temperature of -55 ºС or 
lower, pressure of 80 Pa and 
more2)) 

0,0% 100% 0,0% 

468 8481 80 850 7 
– – – – – – For use on civil 
aircraft5)) 

0,0% 100% 0,0% 

469 8481 80 850 8 – – – – – – Other 10,0% 100% 0,0% 
470 8481 80 870 0 – – – – Diaphragm valves 10,0% 100% 0,0% 

471 8481 80 990 2 
– – – – – For the manufacture 
of aircraft engines and/or civil 
aircraft5)) 

0,0% 100% 0,0% 

472 8481 80 990 7 
– – – – – – Other 
 

7,0% 50% 3,5% 
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473 8516 10 110 0 
– – Instantaneous water 
heaters 

10,0% 50% 5,0% 

474 8516 10 800 0 – – Other 10,0% 50% 5,0% 
475 8544 11 100 0 – – – Lacquered or enamelled 10,0% 20% 8,0% 
476 8544 11 900 0 – – – Other 10,0% 20% 8,0% 

477 8544 49 910 1 
– – – – – For a voltage not 
exceeding 80 V 

12,5% 20% 10,0% 

478 8544 49 910 8 – – – – – – Other 10,0% 20% 8,0% 

479 8544 49 930 1 

– – – – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

10,0% 20% 8,0% 

480 8544 49 930 9 – – – – – – Other 12,5% 20% 10,0% 
481 8544 49 950 9 – – – – – – Other 10,0% 20% 8,0% 

482 8544 49 990 0 
– – – – – For a voltage of 
1,000 V 

10,0% 20% 8,0% 

483 8544 60 100 0 – – With copper conductors 10,0% 20% 8,0% 

484 8544 60 900 1 

– – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, their 
assemblies and units5)) 

10,0% 20% 8,0% 

485 8544 60 900 9 – – – Other 12,0% 20% 9,6% 

486 8708 29 100 0 

– – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

487 8708 29 900 1 

– – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

488 8708 29 900 9 – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 
489 8708 91 200 1 – – – – Radiators5)) 0,0% 100% 0,0% 
490 8708 91 200 9 – – – – Parts5)) 5,0% 100% 0,0% 

491 8708 91 350 1 
– – – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, other 

0,0% 100% 0,0% 
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than those specified in sub-
subheading 8708 91 200; for 
the industrial assembly of 
units of motor vehicles of 
headings 8701 to 87055)) 

492 8708 91 350 9 – – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

493 8708 91 910 1 

– – – – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

494 8708 91 910 9 – – – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

495 8708 91 990 1 

– – – – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

496 8708 91 990 9 – – – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

497 8708 99 100 0 

– – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

498 8708 99 930 1 

– – – – – 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)) 

0,0% 100% 0,0% 

499 8708 99 930 9 – – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

500 8708 99 970 1 
 – – – – For the industrial 
assembly of motor vehicles of 
headings 8701 to 8705, other ] 

0,0% 100% 0,0% 
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than those specified in sub-
subheading 8708 99 100 0; for 
the industrial assembly of 
units of motor vehicles of 
headings 8701 to 87055)) 

501 8708 99 970 9 – – – – – Other 5,0% 100% 0,0% 

502 8716 40 000 0 
– Other trailers and semi-
trailers 

10,0% 100% 0,0% 
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1 02011010 ---Veal 26% 61,5% 10,0% 

2 02011090 ---Other 26% 61,5% 10,0% 

3 02012010 --- Hind quarter 26% 61,5% 10,0% 

4 02012020 --- Strip loin 26% 61,5% 10,0% 

5 02012030 --- Fore quarter cuts 26% 61,5% 10,0% 

6 02012090 --- Other 26% 61,5% 10,0% 

7 02013010 --- Hind quarter 26% 61,5% 10,0% 

8 02013020 --- Strip loin 26% 61,5% 10,0% 

9 02013030 --- Fore quarter cuts 26% 61,5% 10,0% 

10 02013090 --- Other 26% 61,5% 10,0% 

11 02021010 --- Veal 26% 61,5% 10,0% 

12 02021090 --- Other 26% 61,5% 10,0% 

13 02022010 --- Hind quarter 26% 61,5% 10,0% 

14 02022020 --- Strip loin 26% 61,5% 10,0% 

15 02022030 --- Fore quarter cuts 26% 61,5% 10,0% 

16 02022090 --- Other 26% 61,5% 10,0% 

17 02023010 --- Hind quarter 26% 61,5% 10,0% 

18 02023020 --- Strip loin 26% 61,5% 10,0% 

19 02023030 --- Fore quarter cuts 26% 61,5% 10,0% 

20 02023090 --- Other 26% 61,5% 10,0% 

21 02041000 
- Carcasses and half-
carcasses of lamb, fresh or 
chilled 

5% 0,0% 5,0% 

22 02042100 
-- Carcasses and half-
carcasses 

5% 0,0% 5,0% 

23 02042200 -- Other cuts with bone in 5% 0,0% 5,0% 

24 02042300 -- Boneless 5% 0,0% 5,0% 

25 02043000 
- Carcasses and half-
carcasses of lamb, frozen 

5% 0,0% 5,0% 

26 02044100 
-- Carcasses and half-
carcasses 

5% 0,0% 5,0% 

27 02044200 -- Other cuts with bone in 5% 0,0% 5,0% 

28 02044300 -- Boneless 5% 0,0% 5,0% 

29 02045000 - Meat of goats 5% 0,0% 5,0% 

30 03021100 

-- Trout (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache and 

40% 0,0% 40,0% 
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Oncorhynchus chrysogaster) 

31 03024100 
-- Herrings (Clupea 
harengus, Clupea pallasii) 

5% 0,0% 5,0% 

32 03031300 
- - Atlantic salmon (Salmo 
salar) and Danube salmon 
(Hucho hucho) 

5% 0,0% 5,0% 

33 03031900 -- Other 32% 0,0% 32,0% 

34 03035100 
-- "Herrings" (Clupea 
harengus, Clupea Pallasii) 

5% 0,0% 5,0% 

35 04051010 
--- Butter packaged in 
packages of 500 gr or less 

55% 27,3% 40,0% 

36 04051020 
--- Butter packaged in 
packages of more than 500 
gr 

5% 20,0% 4,0% 

37 04090000 Natural honey. 55% 0% 55,0% 

38 07081000 - Peas (Pisum sativum) 55% 36% 35,0% 

39 07082000 
- Beans (Vigna spp., 
Phaseolus spp.) 

55% 36% 35,0% 

40 07131000 - Peas (Pisum sativum) 55% 55% 25,0% 

41 07132010 --- beans 15% 67% 5,0% 

42 07132090 ---other 5% 0,0% 5,0% 

43 07133200 
-- small red (Adzuki) beans 
(Phaseolus or Vigna 
angularis) 

5% 0,0% 5,0% 

44 07133310 --- Pinto bean 5% 0,0% 5,0% 

45 07134000 - Lentils 5% 0,0% 5,0% 

46 07139000 --- Other 55% 36% 35,0% 

47 09021000 
- Green tea (not fermented) 
in immediate packings of a 
content not exceeding 3 kg 

20% 40% 12,0% 

48 09022000 
- Other green tea (not 
fermented) 

20% 40% 12,0% 

49 09023010 --- Tea bag 55% 45% 30,0% 

50 09023090 --- Other 20% 40% 12,0% 

51 09024010 
--- In ground form and non-
retail packings 

20% 40% 12,0% 

52 09024090 --- Other 20% 40% 12,0% 

53 10031000 - Seed 

5(а 
10(б 

20 April 
- 20 

August) 

0,0% 

5(а 
10(б 
20 

April - 
20 

August
) 

54 10039000 - Other 5(а 0,0% 5(а 
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10(б 
20 April 

- 20 
August) 

10(б 
20 

April - 
20 

August
) 

55 10051000 - Seed 

5(а 
10(б 
23 

Septemb
er - 20 

January) 

0,0% 

5(а 
10(б 
23 

Septem
ber - 20 
January

) 

56 10059010 --- Animal's corn 

5(а 
10(б 
23 

Septemb
er - 20 

January) 

0,0% 

5(а 
10(б 
23 

Septem
ber - 20 
January

) 

57 10059090 --- Other 

5(а 
10(б 
23 

Septemb
er - 20 

January) 

0,0% 

5(а 
10(б 
23 

Septem
ber - 20 
January

) 

58 10063000 
- Semi-milled or wholly 
milled rice, whether or not 
polished or glazed 

26% 
(ban: 

23 July - 
23 

October) 

42% 

15% * 
(ban: 

23 July 
- 23 

Octobe
r) 

59 10081000 Buckweat 10% 40% 6,0% 

60 12019000 - Other 10% 0,0% 10,0% 

61 12040000 
Linseed, Flaxseed linseed 
event broken 

5% 0,0% 5,0% 

62 12051000 
- Low erucic acid canolaor 
rape or pape or Repessed or 
colza): 

10% 0,0% 10,0% 

63 12059000 - Other 10% 0,0% 10,0% 

64 12060010 --- For oil extraction 10% 0,0% 10,0% 

65 12060090 --- Other 10% 0,0% 10,0% 

66 12119099 --- other 5% 0,0% 5,0% 

67 15071000 
- Crude oil, whether or not 
degummed 

20% 50,0% 10,0% 

68 15121100 -- Crude oil 20% 50,0% 10,0% 
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69 15141100 -- Crude oil 20% 50,0% 10,0% 

70 17041000 
- Chewing gum, whether or 
not sugar-coated 

55% 82% 10,0% 

71 17049000 - Other 55% 74,5% 14,0% 

72 18062000 

- Other preparations in 
blocks, slabs or bars 
weighing more than 2 kg or 
in liquid, paste, powder, 
granular or other bulk form 
in containers or immediate 
packings, of a content 
exceeding 2 kg 

32% 56,3% 14,0% 

73 18063100 -- Filled 55% 63,6% 20,0% 

74 18063200 -- Not filled. 55% 63,6% 20,0% 

75 18069000 - Other 55% 63,6% 20,0% 

76 19021900 -- Other 55% 63,6% 20,0% 

77 19023000 - Other pasta 55% 63,6% 20,0% 

78 19053100 -- Sweet biscuits 55% 63,6% 20,0% 

79 19053200 -- Waffles and wafers 55% 63,6% 20,0% 

80 19059010 
--- Cachets for 
pharmaceutical use 

5% 0,0% 5,0% 

81 21021000 - Active yeasts 5% 0,0% 5,0% 

82 21022000 
- Inactive yeasts; other 
single-cell micro-organisms, 
dead 

5% 0,0% 5,0% 

83 21033000 
- Mustard flour and meal 
and prepared mustard 

5% 0,0% 5,0% 

84 21069085 --- no sugar chewing gum 40% 75% 10,0% 

85 21069090 --- Other 10% 0% 10,0% 

86 22011000 
- Mineral waters and aerated 
waters 

55% 75% 14,0% 

87 22019000 - Other 55% 75% 14,0% 

88 22021000 

- Waters, including mineral 
waters and aerated waters, 
containing added sugar or 
other sweetening matter or 
flavoured 

55% 75% 14,0% 

89 22029910 
--- Liquid Food Supplement 
(drinks) 

20% 30% 14,0% 

90 22029990 --- Other 55% 75% 14,0% 

91 23040000 

Oil-cake and other solid 
residues, whether or not 
ground or in the form of 
pellets, resulting from the 
extraction of soyabean oil. 

10% 0,0% 10,0% 
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92 23061000 - Of cotton seeds 10% 25,0% 7,5% 

93 23063000 - Of sunflower seeds 10% 25,0% 7,5% 

94 23064100 
-- Of low erucic acid rape or 
colza seeds 

10% 25,0% 7,5% 

95 23064900 -- Other 10% 25,0% 7,5% 

96 23069010 Oil – cake safflawer 10% 25,0% 7,5% 

97 23069090 -- other 10% 25,0% 7,5% 

98 25249000 - Other 5% 0% 5,0% 

99 28353100 
-- Sodium triphosphate 
(sodium tripolyphosphate) 

10% 50% 5,0% 

100 29319055 _--- Etidronate Di-sodium 5% 20% 4,0% 

101 30042011 ---- Avian antibiotics 25% 50% 12,5% 

102 30042012 ---- Livestock antibiotics 25% 50% 12,5% 

103 30042019 ---- Other 34% 50% 17,0% 

104 30042090 --- Other 7% 43% 4,0% 

105 30044110 
--- Having similar domestic 
production 

32% 30% 22,4% 

106 30044190 --- Other 5% 30% 4,0% 

107 30044210 
--- Having similar domestic 
production 

32% 30% 22,4% 

108 30044290 --- Other 5% 30% 4,0% 

109 30044310 
--- Having similar domestic 
production 

32% 30% 22,4% 

110 30044390 --- Other 5% 30% 4,0% 

111 30045011 ---- Avian vitamins 25% 50% 12,5% 

112 30045012 ---- Livestock vitamins 25% 50% 12,5% 

113 30045019 ---- Other 34% 50% 17,0% 

114 30045090 --- Other 7% 43% 4,0% 

115 30049010 
--- Having similar domestic 
production 

20% 50% 10,0% 

116 30049051 
---- Other medicine with 
natural origin 

37% 50% 18,5% 

117 30049059 ---- Other 7% 43% 4,0% 

118 30049090 --- Other 7% 43% 4,0% 

119 33049100 
-- Powders, whether or not 
compressed 

26% 0% 26,0% 

120 33049900 -- Other 26% 30% 18,2% 

121 33051000 - Shampoos 26% 30% 18,2% 

122 33059000 - Other 26% 30% 18,2% 

123 33061000 - Dentifrices 26% 30% 18,2% 
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124 33069000 - Other 26% 30% 18,2% 

125 33071000 
- Pre-shave, shaving or after-
shave preparations 

26% 30% 18,2% 

126 33072000 
- Personal deodorants and 
antiperspirants 

26% 30% 18,2% 

127 33073000 
- Perfumed bath salts and 
other bath preparations 

26% 30% 18,2% 

128 33074900 -- Other 26% 30% 18,2% 

129 33079010 
--- Fluids used for cleaning 
contact lenses 

5% 0% 5,0% 

130 34011110 --- Bath soap 26% 30% 18,2% 

131 34011120 --- Glycerinated soap 26% 30% 18,2% 

132 34011130 --- Baby soap 26% 30% 18,2% 

133 34011140 --- Medical soap 26% 30% 18,2% 

134 34011150 --- Laundry soap 26% 30% 18,2% 

135 34011190 --- Other 26% 30% 18,2% 

136 34011900 -- Other 26% 30% 18,2% 

137 34012010 --- Liquid 26% 30% 18,2% 

138 34012020 --- Industrial 26% 30% 18,2% 

139 34012030 --- Chips 15% 30% 10,5% 

140 34012040 --- Powder 26% 30% 18,2% 

141 34012090 --- Other 26% 30% 18,2% 

142 34013000 

- Organic surface-active 
products and preparations 
for washing the skin, in the 
form of liquid or cream and 
put up for retail sale, 
whether or not containing 
soap 

26% 30% 18,2% 

143 35011000 - Casein 10% 0,0% 10,0% 

144 39081010 
--- Mixed Polyamide based 
on Polyamide 6 and 6.6 

10% 0% 10,0% 

145 39089010 
--- Polyamide resins 
(hardener grade) 

10% 0% 10,0% 

146 40118090 --- Other 5% 20% 4,0% 

147 44071100 -- Of pine (pinus spp.) 5% 0% 5,0% 

148 44101110 
--- unworked or only grind 
stoned 

10% 25% 7,5% 

149 44101210 
--- unworked or only grind 
stoned 

10% 25% 7,5% 

150 44111210 
--- non-engraved 
mechanically or non-covered 
surface 

10% 25% 7,5% 
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151 44111310 
--- non-engraved 
mechanically or non-covered 
surface 

10% 25% 7,5% 

152 44111410 
--- non-engraved 
mechanically or non-covered 
surface 

10% 25% 7,5% 

153 44119210 
--- non-engraved 
mechanically or non-covered 
surface 

10% 25% 7,5% 

154 44119310 
--- non-engraved 
mechanically or non-covered 
surface 

10% 25% 7,5% 

155 44123300 

-- Other, with at least one 
outer ply of non-coniferous 
wood of the species alder 
(Alnus spp.), ash (Franinus 
spp.), beech (Fagus spp.), 
birch (Betula spp.), cherry 
(Prumus spp.), chestxut 
(Castanea spp.), elm (Ulmus 
spp.), eucalyptus 
(Eucalyptus spp.), hickory 
(Carya spp.), chores chestnut 
(Aescalus spp.), lime (Tilia 
spp.), Maple (Acer spp.), 
oak (Quercus spp.), plam 
tree (Platanus spp.), poplar 
and aspen (Populus spp.), 
robinia (Robinia spp.), tulip 
wood (Liriodendron spp.), 
wolnut (Juglans spp.) 

10% 25% 7,5% 

156 44123400 

- - Other, with at least one 
outer ply of non-coniferous 
wood not specified under 
subheading 4412.33 

10% 25% 7,5% 

157 44123900 - - Other 10% 25% 7,5% 

158 44129900 - Other 10% 25% 7,5% 

159 47032100 -- Coniferous 5% 0% 5,0% 

160 48010000 Newsprint, in rolls or sheets. 5% 0% 5,0% 

161 48025600 

-- Weighing 40 g/m2 or 
more but not more than 150 
g/m2, in sheets with one side 
not exceeding 435 mm and 
the other side not exceeding 
297 mm in the unfolded 
state 

20% 0% 20,0% 

162 48025800 
-- Weighing more than 150 
g/m2 

15% 0% 15,0% 
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163 48043110 

--- Kraft paper (Abrasive 
Base Kraft paper) in rolls, 
not exceeding 94 cm in 
width 

5% 0% 5,0% 

164 48043900 -- Other 10% 0% 10,0% 

165 48051100 
-- Semi-chemical fluting 
paper 

10% 0% 10,0% 

166 48051910 
--- Paper manufactured of a 
minimum of 20% VIRIGIN 
PULP 

10% 0% 10,0% 

167 48051990 --- Other 10% 0% 10,0% 

168 48052410 
--- Paper manufactured of a 
minimum of 20% VIRIGIN 
PULP 

10% 0% 10,0% 

169 48052490 --- Other 10% 0% 10,0% 

170 48059110 
--- Paper manufactured of 
minimum of 20% VIRIGIN 
PULP 

10% 25% 7,5% 

171 48059190 --- Other 10% 0% 10,0% 

172 48059210 
--- Paper manufactured of a 
minimum of 20% VIRIGIN 
PULP 

10% 0% 10,0% 

173 48059290 --- Other 10% 0% 10,0% 

174 48059310 
--- Paper manufactured of a 
minimum of 20% VIRGIN 
PLUP 

10% 0% 10,0% 

175 48059390 --- Other 10% 0% 10,0% 

176 48109200 -- Multi-ply 15% 0% 15,0% 

177 48115900 -- Other 5% 0% 5,0% 

178 48119030 
---thermal paper in rolls or 
sheets 

10% 0% 10,0% 

179 48120000 
Filter blocks, slabs and 
plates, of paper pulp. 

5% 0% 5,0% 

180 48142000 

- Wallpaper and similar wall 
coverings, consisting of 
paper coated or covered, on 
the face side, With a 
grained, embossed, 
coloured, design-printed 
with motif or otherwise 
decorated layer of plastics 

20% 0% 20,0% 

181 48149000 - Other 20% 0% 20,0% 

182 48182000 
- Handkerchiefs, cleansing 
or facial tissues and towels 

55% 30% 38,5% 
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183 48189010 --- Paper carrier-tissue 20% 30% 14,0% 

184 48189090 --- Other 55% 30% 38,5% 

185 48192010 

---compact canisterand multi 
layered boxes, white the 
different layers, which layers 
are connected to each other 
uniformly in the production 
process (for food packaging) 

15% 0% 15,0% 

186 48192090 --- Other 20% 0% 20,0% 

187 48194000 
- Other sacks and bags, 
including cones 

15% 0% 15,0% 

188 48237000 
- Moulded or pressed articles 
of paper pulp 

10% 0% 10,0% 

189 49019900 -- Other 5% 0% 5,0% 

190 52010000 
Cotton, not carded or 
combed. 

10% 0% 10,0% 

191 53091100 -- Unbleached or bleached 20% 0% 20,0% 

192 54021910 
--- PolyAmid 6 filament 
yarn 900 -2400 dtex and 
strength of 73.5 - 90.4 

5% 0% 5,0% 

193 55013000 - Acrylic or modacrylic 5% 0% 5,0% 

194 55033000 -- Acrylic or modacrylic 5% 0% 5,0% 

195 57032000 
- Of nylon or other 
polyamides 

55% 30% 38,5% 

196 61082200 -- Of man-made fibres 55% 30% 38,5% 

197 61152100 
-- Of synthetic fibres, 
measuring per single yarn 
less than 67 decitex 

55% 30% 38,5% 

198 61152200 
-- Of synthetic fibres, 
measuring per single yarn 67 
decitex or more 

55% 30% 38,5% 

199 61152900 -- Of other textile materials 55% 30% 38,5% 

200 61159500 -- Of cotton 55% 30% 38,5% 

201 62021100 
-- Of wool or fine animal 
hair 

55% 30% 38,5% 

202 62031100 
-- Of wool or fine animal 
hair 

55% 30% 38,5% 

203 62031200 -- Of synthetic fibres 55% 30% 38,5% 

204 62031910 --- Local Clothing 55% 30% 38,5% 

205 62031990 --- Other 55% 30% 38,5% 

206 62082200 -- of man-made fibres 55% 30% 38,5% 

207 62121000 - Brassiéres 55% 30% 38,5% 

208 71131110 
--- Studded, traditional 
Crafts 

15% 0% 15,0% 
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209 71131190 --- Other 15% 0% 15,0% 

210 71131910 
--- Studded, traditional 
Crafts 

15% 0% 15,0% 

211 71131990 --- Other 15% 0% 15,0% 

212 71132010 
--- Studded, traditional 
Crafts 

15% 0% 15,0% 

213 71132090 --- Other 15% 0% 15,0% 

214 71141110 --- Engraved, Crafts 15% 0% 15,0% 

215 71141120 --- Filigreed, Crafts 15% 0% 15,0% 

216 71141130 --- Studded 15% 0% 15,0% 

217 71141190 --- Other 15% 0% 15,0% 

218 71141910 --- Engraved, Crafts 15% 0% 15,0% 

219 71141920 --- Filigreed, Crafts 15% 0% 15,0% 

220 71141930 --- Studded 15% 0% 15,0% 

221 71141990 --- Other 15% 0% 15,0% 

222 71142000 
- Of base metal clad with 
precious metal 

15% 0% 15,0% 

223 71151000 
- Catalysts in the form of 
wire cloth or grill, of 
platinum 

5% 0% 5,0% 

224 71159000 - Other 5% 0% 5,0% 

225 72071190 --- Other 15% 33% 10,0% 

226 72071900 -- Other 15% 33% 10,0% 

227 72081000 
- In coils, not further worked 
than hot-rolled, with patterns 
in relief 

20% 25% 15,0% 

228 72083610 
--- Of a thickness of 16 mm 
and less with width less than 
1850mm 

20% 25% 15,0% 

229 72083620 

--- Of a thickness of more 
than 6 mm with width of 
1500 mm and more in 
grades of X60 and higher for 
manufacturing pipes used in 
oil, gas and petrochemical 
projects. (based on API5L 
standard) 

20% 25% 15,0% 

230 72083690 --- Other 20% 25% 15,0% 

231 72083710 

--- Of a thickness of more 
than 6 mm with width of 
1500 mm and more in 
grades of X60 and higher for 
manufacturing pipes used in 
oil, gas and petrochemical 

20% 25% 15,0% 
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projects. (based on API5L 
standard) 

232 72083790 --- Other 20% 25% 15,0% 

233 72083800 
-- Of a thickness of 3 mm or 
more but less than 4.75 mm 

20% 25% 15,0% 

234 72083900 
-- Of a thickness of less than 
3 mm 

20% 50% 10,0% 

235 72084000 
- Not in coils, not further 
worked than hot-rolled, with 
patterns in relief 

20% 25% 15,0% 

236 72085110 
--- Sheets exceeding 1850 
mm in width 

20% 25% 15,0% 

237 72085190 --- Other 20% 25% 15,0% 

238 72085210 
--- Sheets exceeding 1850 
mm in width 

20% 25% 15,0% 

239 72085290 --- Other 20% 25% 15,0% 

240 72091800 
-- Of a thickness of less than 
0.5 mm 

20% 50% 10,0% 

241 72251100 -- Grain-oriented 20% 75% 5,0% 

242 72251900 -- Other 20% 75% 5,0% 

243 72254010 ---vis of more than 1200 mm 20% 25% 15,0% 

244 72261100 -- Grain-oriented 20% 75% 5,0% 

245 73021000 - Rails 15% 73% 4,0% 

246 73041100 -- Of stainless steel 5% 0% 5,0% 

247 73042200 -- Drill pipe of stainless steel 5% 0% 5,0% 

248 73042300 -- Other drill pipe 5% 0% 5,0% 

249 73042400 -- Other, of stainless steel 5% 0% 5,0% 

250 73061110 
--- Of an outer diameter less 
than 203.2 mm 

5% 0% 5,0% 

251 73061190 
--- Of an outer diameter of at 
least 203.2 mm and not 
exceeding 406.4 mm 

10% 0% 10,0% 

252 73065010 
--- Of an outer diameter less 
than 203.2 mm 

5% 0% 5,0% 

253 73065090 
--- Of an outer diameter of at 
least 203.2 mm and not 
exceeding 406.4 mm 

10% 0% 10,0% 

254 73121010 

--- Stranded wire of steel 
fitted with brass (tyre steel 
cord) used in manufacturing 
automobile tyres 

5% 20% 4,0% 

255 73121020 

--- Cables obtained by 
twisting together two or 
more single pretnsioned 
steel wires of a size each 

32% 30% 22,4% 
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strands with diameter from 3 
to 10 mm. Put up in coil 
whether or not covered with 
plastics or galvanized used 
in concrete. 

256 73121090 
--- Other stranded wire, 
ropes and cables 

32% 30% 22,4% 

257 73202000 - Helical springs 26% 30% 18,2% 

258 73269010 
---Chaplet used in molding 
industry 

5% 20% 4,0% 

259 73269020 
--- Springed spindle made of 
stainless steel and used in 
textile dyeing industry 

5% 20% 4,0% 

260 73269030 

--- Spiral spring wire 
consolidated with wire 
carrier used in 
manufacturing of tapes for 
automobile doors 

5% 20% 4,0% 

261 73269040 

--- Stainless steel pressure 
belt, exceeding 2 m in width 
for use on particle board 
presses. 

5% 20% 4,0% 

262 73269090 --- Other 5% 20% 4,0% 

263 74199910 --- Engraved, Crafts 55% 30% 38,5% 

264 74199920 --- Turquoised, Crafts 55% 30% 38,5% 

265 74199930 --- Enamelled, Crafts 55% 30% 38,5% 

266 74199940 --- Crafts From Nickel Silver 55% 30% 38,5% 

267 74199990 --- Other 59% 30% 41,3% 

268 84082010 --- C.N.G. burning 5% 0% 5,0% 

269 84099910 
--- CNG burning complete 
kit 

15% 0% 15,0% 

270 84122100 -- Linear acting (cylinders) 15% 0% 15,0% 

271 84122900 -- Other 5% 0% 5,0% 

272 84123100 -- Linear acting (cylinders) 15% 0% 15,0% 

273 84123900 -- Other 5% 0% 5,0% 

274 84129000 - Parts 5% 0% 5,0% 

275 84138110 
--- Hermetic and emulsion 
pumps 

5% 0% 5,0% 

276 84291121 ---- New 5% 20% 4,0% 

277 84291122 
---- Used, of an age five 
years and less 

5% 20% 4,0% 

278 84291129 ---- Other 5% 20% 4,0% 

279 84291190 --- Other (angledozer) 5% 20% 4,0% 
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280 84295121 ---- New 5% 20% 4,0% 

281 84295122 
---- Used, of an age five 
years and less 

5% 20% 4,0% 

282 84295129 ---- Other 5% 20% 4,0% 

283 84295190 --- Other 5% 20% 4,0% 

284 84295921 ---- New 5% 20% 4,0% 

285 84295922 
---- Used, of an age five 
years and less 

5% 20% 4,0% 

286 84295929 ---- Other 5% 20% 4,0% 

287 84295990 --- Other 5% 20% 4,0% 

288 84329000 - Parts 5% 0% 5,0% 

289 84335111 ---- Pawer 140 hp and more 5% 0% 5,0% 

290 84335200 -- Other threshing machinery 5% 0% 5,0% 

291 84335310 
--- Sugar beet combine 
harvester 

5% 0% 5,0% 

292 84335910 
--- Vegetable harvester 
machine 

5% 0% 5,0% 

293 84339000 - Parts 5% 0% 5,0% 

294 84388000 - Other machinery 5% 0% 5,0% 

295 84818010 
--- Sanitary valves such as 
bath mixers, wash-basin 
faucets, pick valves, etc. 

55% 30% 38,5% 

296 84818015 
--- Brass gate valve up to 
exceeding 3" 

55% 30% 38,5% 

297 84818020 
--- Brass ball valves up to 
exceeding 2.5" 

55% 30% 38,5% 

298 84818025 
--- Nuzzles specially used on 
spray cans 

26% 30% 18,2% 

299 84818030 
--- Special valves used on 
liquid gas cylinders 

26% 30% 18,2% 

300 84818035 
--- Special valves used on 
gas cookers (simple) 

26% 30% 18,2% 

301 84818036 
--- Special valves used on 
gas cookers (thermocobles) 

26% 30% 18,2% 

302 84818037 
--- Special valves used on 
gas cookers (Thermostatics 
gas) 

26% 30% 18,2% 

303 84818040 
--- Special valves used on 
gas stoves 

26% 30% 18,2% 

304 84818045 
--- Special valves used on 
water heaters (wall type and 
storage type) 

26% 30% 18,2% 

305 84818055 

--- Oxygen outlet, anesthesia 
outlet, vacuum outlet, 
compressed air outlet 
(clinical room outlet valves 

10% 30% 7,0% 
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panel)used in hospitals for 
the control and distribution 
of medical gases 

306 84818060 

---Valves box (set of valves 
and related pressure gauges 
in a box for the control and 
adjustment of medical gases 
used in hospitals) 

10% 30% 7,0% 

307 84818065 
---vehicle engine thermostat 
(thermostatic valve) 

15% 30% 10,5% 

308 84818069 
---Thermostatis valve for 
heating radiator 

15% 30% 10,5% 

309 84818070 
---Injectorial vehicles air 
valve adjuster (digital liner 
actuator-steppermotor) 

15% 30% 10,5% 

310 84818080 
--- taype of radiator heating 
valv, other than tarrif 
heading 84818010 

20% 30% 14,0% 

311 84818081 ---well-head valve 10% 30% 7,0% 

312 84818090 --- Other 10% 30% 7,0% 

313 84824000 - Needle roller bearings 10% 0% 10,0% 

314 84829900 -- Other 5% 0% 5,0% 

315 85043130 --- S.M.D Transformerã 5% 20% 4,0% 

316 85044010 

--- All kinds of DC/DC 
electronic converter (hybrid) 
of an input and output 0-100 
volts and a power less than 
150 watt 

5% 20% 4,0% 

317 85044070 --- S.M.D. ã self 5% 20% 4,0% 

318 85071010 --- Sealed type 55% 30% 38,5% 

319 85071090 --- Other 55% 30% 38,5% 

320 85072010 --- Sealed type 32% 30% 22,4% 

321 85072090 --- Other 32% 30% 22,4% 

322 85354010 

--- Voltage adjuster (TAP 
changer) for liquid dieletrci 
transformers of a power 
exceeding 10000 KVA 

5% 20% 4,0% 

323 85371020 
--- touch panel apparatus 
(display HML) incorporated 
with CPUand planable 

5% 20% 4,0% 

324 85371040 
---Electrical Panel for house 
hold appliance (refrigerators 
, washing machine,…) 

5% 20% 4,0% 

325 85392240 
--- Lamps of a voltage 115 
used on aircraft if imported 
by airline companies 

5% 20% 4,0% 
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326 86050000 

Railway or tramway 
passenger coaches, not self-
propelled; luggage vans, 
post office coaches and other 
special purpose railway or 
tramway coaches, not self-
propelled (excluding those 
of heading 86 04). 

10% 30% 7,0% 

327 86072900 -- Other 5% 0% 5,0% 

328 86073000 
- Hooks and other coupling 
devices, buffers, and parts 
thereof 

5% 0% 5,0% 

329 86079900 -- Other 5% 0% 5,0% 

330 86080000 

Railway or tramway track 
fixtures and fittings; 
mechanical (including 
electro-mechanical) 
signalling, safety or traffic 
control equipment for 
railways, tramways, roads, 
inland waterways, parking 
facilities, port installations 
or airfields; parts of the fo 

5% 0% 5,0% 

331 87013020 
--- Agricultural tractors of 
with power more than 140 
hp 

5% 20% 4,0% 

332 87013090 --- Other 5% 20% 4,0% 

333 87019490 --- Other 5% 20% 4,0% 

334 87019590 --- Other 5% 20% 4,0% 

335 87022000 

- With both compression-
ignition internal combustion 
piston engine (diesel or 
semi-diesel) and electric 
motor as motors for 
propulsion 

5% 20% 4,0% 

336 87023000 

- With both spark-ignition 
internal combustion 
reciprocating piston engine 
and electric motor as motors 
for propulsion 

5% 20% 4,0% 

337 87024000 
- With only electric motor 
for propulsion 

5% 20% 4,0% 

338 87041090 --- Other 5% 20% 4,0% 

339 87051010 

--- Having two separate 
cabins (steering cabin and 
crane cabin) principally 
designed to fit each other 

5% 0% 5,0% 

340 87085039 ---- Other 5% 20% 4,0% 
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341 87087029 ---- Other 5% 20% 4,0% 

342 87111012 --- Hybride type 5% 20% 4,0% 

343 87111019 
---- especially for using in 
racing and type go cart 

5% 20% 4,0% 

344 87116090 --- Other 5% 20% 4,0% 

345 87163920 --- Bogey 5% 20% 4,0% 

346 87163930 
--- Trailer truck using for 
flat glass carrier without 
axles 

5% 20% 4,0% 

347 88021100 
-- Of an unladen weight not 
exceeding 2,000 kg 

15% 0% 15,0% 

348 88021200 
-- Of an unladen weight 
exceeding 2,000 kg 

5% 0% 5,0% 

349 88024000 
- Aeroplanes and other 
aircraft, of an unladen 
weight exceeding 15,000 kg 

5% 0% 5,0% 

350 88031000 
- Propellers and rotors and 
parts thereof 

5% 0% 5,0% 

351 88032000 
- Under-carriages and parts 
thereof 

5% 0% 5,0% 

352 88033000 
- Other parts of aeroplanes 
or helicopters 

5% 0% 5,0% 

353 89012000 - Tankers 5% 0% 5,0% 

354 89019000 

- Other vessels for the 
transport of goods and other 
vessels for the transport of 
both persons and goods 

5% 0% 5,0% 

355 90131000 

- Telescopic sights for fitting 
to arms; periscopes; 
telescopes designed to form 
parts of machines, 
appliances, instruments or 
apparatus of this Chapter or 
Section XVI 

10% 0% 10,0% 

356 90158010 
--- Seismoghraphical 
surveying instruments and 
applicances 

5% 0% 5,0% 

357 90283011 ---- Electromechanical 55% 30% 38,5% 

358 90283019 ---- Other 55% 30% 38,5% 

359 90283021 ----Electromechanical 55% 30% 38,5% 

360 90283029 ---- Other 55% 30% 38,5% 
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ANNEX 2 
PRODUCT SPECIFIC RULES 

 
Interpretative Notes to Annex 2 
 
In this Annex: 

1. The first column of the list contains headings and the 
second column sets out a description of the products. Goods in 
this list are determined solely by the HS code of goods; name 
of the goods is only for convenience. 
2. “Heading” means a heading of the Harmonized System 
(4 digits); 

“VAC Х%” means that value added content which is 
calculated using the formula set out in Article 6.5 of this 
Agreement, is not less than X percent and process of 
production of final goods has been performed in a Party; 
“CC” means that all non-originating materials used in the 
production of the final goods have undergone a change in 
tariff classification at HS 2-digit level. 

3. The requirement of a change in tariff classification shall 
apply only to non-originating materials. 
4. The origin criteria specified in the third column of the list 
set the minimum requirements for production operations. A 
greater content of production operation made beyond the 
minimum requirement shall also confer originating status. 
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Code Description Origin criterion 

7303.00 
Tubes, pipes and hollow profiles, 
of cast iron 

СС 

73.04 
Tubes, pipes and hollow profiles, 
seamless, of iron (other than cast 
iron) or steel 

CC 

73.05 

Other tubes and pipes (for 
example, welded, riveted or 
similarly closed), having circular 
cross-sections, the external 
diameter of which exceeds 406.4 
mm, of iron or steel 

СС 

73.06 

Other tubes, pipes and hollow 
profiles (for example, open seam 
or welded, riveted or similarly 
closed), of iron or steel 

СС 

73.07 
Tube or pipe fittings (for example, 
couplings, elbows, sleeves), of 
iron or steel. 

СС 

87.02 Motor vehicles for the transport of 
ten or more persons, including the 
driver 

VAC 50%, 
provided that the 
following 
technological 
operations were 
executed: 
− welding of body 
(cab) or 
manufacture of 
body (cab) in any 
other way in case 
of using 
technologies that 
do not involve 
welding 
operations in the 
manufacture of 
body (cab); 
− painting of body 
(cab); 
− mounting of 
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engine (for motor 
vehicles with 
internal-
combustion engine 
and hybrid power 
plants); 
− mounting of 
traction electric 
motor (generators, 
electromotors) (for 
motor vehicles 
powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants); 
− installation of 
transmission; 
− mounting of rear 
and front 
suspension (for 
motor vehicles 
powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants and motor 
vehicles with 
spark-ignition 
internal 
combustion 
engine); 
− mounting of 
steering and 
braking system; 
− mounting of 
muffler and 
exhaust pipe-line 
sections (for 
motor vehicles 
with spark-
ignition internal 
combustion 
engine); 
− diagnosis and 
adjustment of 
engine; 
− checking of 
braking system; 
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− checking of 
radio interference 
level and 
electromagnetic 
compatibility 
standards (for 
motor vehicles 
powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants); 
− control testing 
of finished motor 
vehicle. 

87.03 Motor cars and other motor 
vehicles principally designed for 
the transport of persons (other 
than those of heading 87.02), 
including station wagons and 
racing cars 

VAC 50%, 
provided that the 
following 
technological 
operations were 
executed: 
− welding of body 
(cab) or 
manufacture of 
body (cab) in any 
other way in case 
of using 
technologies that 
do not involve 
welding 
operations in the 
manufacture of 
body (cab); 
− painting of body 
(cab); 
− mounting of 
engine (for motor 
vehicles with 
internal-
combustion engine 
and hybrid power 
plants); 
− mounting of 
traction electric 
motor (generators, 
electromotors) (for 
motor vehicles 
powered by 
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electric drive or 
hybrid power 
plants); 
− installation of 
transmission; 
− mounting of rear 
and front 
suspension (for 
motor vehicles 
powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants and motor 
vehicles with 
spark-ignition 
internal 
combustion 
engine); 
− mounting of 
steering and 
braking system; 
− mounting of 
muffler and 
exhaust pipe-line 
sections (for 
motor vehicles 
with spark-
ignition internal 
combustion 
engine); 
− diagnosis and 
adjustment of 
engine; 
− checking of 
braking system; 
− checking of 
radio interference 
level and 
electromagnetic 
compatibility 
standards (for motor 
vehicles powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants); 
− control testingof 
finished motor 
vehicle. 
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87.04 Motor vehicles for the transport of 
goods 

VAC 40%, 
provided that the 
following 
technological 
operations were 
executed: 
− welding of body 
(cab) or 
manufacture of 
body (cab) in any 
other way in case 
of using 
technologies that 
do not involve 
welding 
operations in the 
manufacture of 
body (cab); 
− painting of body 
(cab); 
− mounting of 
engine (for motor 
vehicles with 
internal-
combustion engine 
and hybrid power 
plants); 
− mounting of 
traction electric 
motor (generators, 
electromotors) (for 
motor vehicles 
powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants); 
− installation of 
transmission; 
− mounting of rear 
and front 
suspension (for 
motor vehicles 
powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants and motor 
vehicles with 
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spark-ignition 
internal 
combustion 
engine); 
− mounting of 
steering and 
braking system; 
− mounting of 
muffler and 
exhaust pipe-line 
sections (for 
motor vehicles 
with spark-
ignition internal 
combustion 
engine); 
− diagnosis and 
adjustment of 
engine; 
− checking of 
braking system; 
− checking of 
radio interference 
level and 
electromagnetic 
compatibility 
standards (for 
motor vehicles 
powered by 
electric drive or 
hybrid power 
plants); 
− control testing 
of finished motor 
vehicle. 
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ANNEX 3 

 

1. Exporter 
(business name, address and country) 

4. № ________ 
 

EAEU-IRAN FTA 
Certificate of Origin 

Form CT-3 
 
Issued in 

_______________________________
_________ 

(country) 
 
For submission to 

_______________________________
_________ 

(country) 

2. Importer/Consignee 
(business name, address and country) 

3. Means of transport and route 
(as far as known) 

5. For official use 

6.  
Items № 

7. Number and kind 
of packages 

8. Description of 
goods 

9. Origin 
criterion 

10. Quantity 
of goods 

11. Nu
mber 
and 
date 
of 
invoic
e 

      

12. Certification 
It is hereby certified, on the basis  
of control carried out, that the declaration by 
the applicant is correct  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Place        Date        Signature        

 Stamp 

13. Declaration by the applicant 
The undersigned hereby declares 
that the above details are correct:  
that all goods were produced in 
 
___________________________
_________ 

(country) 
 
and that they comply with the 
rules of origin as provided in 
Chapter 6 (Rules of Origin) of 
the EAEU-IRAN FTA 
 

 
 

 
Place        Date        Signature        

Stamp 
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Additional sheet of Certificate of Origin Form CT-3 No. ___ 

6.  
Items № 

7. Number and kind of 
packages 

8. Description 
of goods 

9. Origin 
criterion 

10. Quantity 
of goods 

11. Number 
and date of 
invoice 

      

12. Certification 
It is hereby certified, on the basis  
of control carried out, that the declaration by 
the applicant is correct  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Place        Date        Signature        Stamp 

13. Declaration by the applicant 
The undersigned hereby declares 
that the above details are correct:  
that all goods were produced in 
 
_____________________________
_______ 

(country) 
 
and that they comply with the rules 
of origin as provided in Chapter 6 
(Rules of Origin) of the  EAEU-
IRAN FTA 
 

 
 
 
         Place        Date        Signature        
Stamp 
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Instructions for Completing Certificate of Origin (Form 
CT-3) 

 
The Certificate of Origin (Form CT-3) and its additional sheets 
must be on ISO A4 size colour paper in conformity with the 
specimen shown in this Annex. It shall be made in the English 
language. 
Unused spaces in boxes 6-11 shall be crossed out to prevent 
any subsequent addition. 
The Certificate of Origin shall: 
 

a) be in a hard copy and in conformity with the specimen 
text set out in this Annex, which shall be printed in the 
English language; 

b) contain the minimum data required in boxes 1, 2, 4, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13; 

c) bear a signature of an authorized signatory and official 
seal of the authorized body and security features. The 
signature shall be handwritten and official seal shall 
not be a facsimile. 

1. Box 1: Enter details of the exporter of the goods: business 
name, address and country. 

2. Box 2: Enter details of the importer (obligatory) and 
consignee (if known): business name, address and country. 

3. Box 3: Enter details of transportation, as far as known, such 
as departure (shipment) date; means of transport (vessel, 
aircraft, etc.); place (port, airport) of discharge. 

4. Box 4: Enter details of unique reference number, issuing 
country and country to be submitted to. 

5. Box 5: Enter the words:  
”DUPLICATE OF THE CERTIFICATE OF ORIGIN 
NUMBER___DATE___” in case of replacement of the 
original Certificate of Origin. 
”ISSUED IN SUBSTITUTION FOR THE CERTIFICATE 
OF ORIGIN NUMBER___DATE___” in case of 
substitution of the original Certificate of Origin. 
”ISSUED RETROACTIVELY” in exceptional cases, where 
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a Certificate of Origin has not been issued prior to or at the 
time of exportation. 

6. Box 6: Enter the item number. 
7. Box 7: Enter the number and kind of packages. 
8. Box 8: Enter the detailed description of goods and, if 

applicable, model and brand name in such a way as to 
enable them to be identified. 

9. Box 9: Enter the origin criteria for all goods in the manner 
shown in the following table: 

Origin criteria Insert in Box 9 

(a) Goods wholly obtained or 
produced in a Party as provided 
for in Article 6.4 of this 
Agreement 

WO 

(b) Goods produced entirely in the 
territory of one or both Parties, 
exclusively from originating 
materials from one or both of the 
Parties 

PE 

(c) Goods produced in a Party using 
non-originating materials provided 
that value added content of the 
Party is not less than 50 percent of 
the EXW value 

VAC Х %* 

(d) Goods produced in the territory of 
a Party using non-originating 
material and satisfy the 
requirements as specified in 
Annex 2 to this Agreement  

PSR 

*the percentage of value added content calculated in 
accordance with Article 6.5 of this Agreement should be 
indicated 

10. Box 10: Enter the quantity of goods: gross weight (kg) or 
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other measurement (pcs, liters etc.). The actual weight of 
delivered goods shall not exceed 5 percent of the weight 
specified in the Certificate of Origin. 

11. Box 11: Enter the invoice number(s) and date(s) of 
invoice(s) submitted to an authorized body for the issuing of 
the Certificate of Origin. 

12. Box 12: Enter the place and date of issuance of the 
Certificate of Origin, signature of an authorized signatory 
and impression of stamp of authorized body. 

13. Box 13: Enter the origin of goods (on one side — 
I.R. Iran, on the other side — the EAEU Member State, 
place and date of declaration, signature and impression of 
stamp of the applicant. 
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ANNEX 4 
RULES ON CUSTOMS VALUATION 

 
Article 1 

 
1. The customs value of imported goods shall be the 
transaction value, that is the price actually paid or payable for 
the goods when sold for export to the country of importation 
adjusted in accordance with the provisions of Article 8 of this 
Annex provided: 

(a) that there are no restrictions as to the disposition or use of 
the goods by the buyer other than restrictions which: 

i. are imposed or required by law or by the 
public authorities in the country of importation; 

ii. limit the geographical area in which the 
goods may be resold; or 

iii. do not substantially affect the value of the 
goods; 

(b) that the sale or price is not subject to some condition or 
commitments for which a value cannot be determined 
with respect to the goods being valued; 

(c) that no part of the proceeds of any subsequent resale, 
disposal or use of the goods by the buyer will accrue 
directly or indirectly to the seller, unless an appropriate 
adjustment can be made in accordance with the 
provisions of Article 8 of this Annex; and 

(d) that the buyer and seller are not related, or where the 
buyer and seller are related, that the transaction value is 
acceptable for customs purposes under the provisions of 
paragraph 2 of this Article. 

2. 
(a) In determining whether the transaction value is 

acceptable for the purposes of determination of the 
customs valuations in accordance with paragraph 1 of 
this Article, the fact that the buyer and the seller are 
related within the meaning of Article 12 of this Annex 
shall not in itself be grounds for regarding the transaction 
value as unacceptable. In such case the circumstances 
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surrounding the sale shall be examined and the 
transaction value shall be accepted provided that the 
relationship did not influence the price. If, in the light of 
information provided by the importer or otherwise, the 
customs administration has grounds for considering that 
the relationship influenced the price, it shall 
communicate its grounds to the importer and he shall be 
given a reasonable opportunity to respond. If the importer 
so requests, the communication of the grounds shall be in 
writing. 

(b) In a sale between related persons, the transaction value 
shall be accepted and the goods valued on the basis of the 
transaction value determined in accordance with the 
provisions of paragraph 1 of this Article whenever the 
importer demonstrates that such value closely 
approximates to one of the following occurring at or 
about the same time: 

i. the transaction value in sales to unrelated 
buyers of identical or similar goods for export to the 
same country of importation; 

ii. the customs value of identical or similar 
goods as determined under the provisions of Article 5 
of this Annex; 

iii. the customs value of identical or similar 
goods as determined under the provisions ofArticle 6 
of this Annex; 

In applying the foregoing tests, due account shall 
be taken of demonstrated differences in commercial 
levels, quantity levels, the elements enumerated in 
Article 8 of this Annex and costs incurred by the 
seller in sales in which he and the buyer are not 
related that are not incurred by the seller in sales in 
which he and the buyer are related. 

(c) The tests set forth in paragraph 2(b) of this Article are to 
be used at the initiative of the importer and only for 
comparison purposes. Substitute values may not be 
established under the provisions of paragraph 2(b) of this 
Article. 
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Article 2 

1. 
(a) If the customs value of the imported goods cannot be 

determined under the provisions of Article 1 of this 
Annex, the customs value shall be the value was 
determined under the provisions of Article 1 of this 
Annex and accepted for identical goods sold for export to 
the same country of importation and exported at or about 
the same time as the goods being valued, but not less 
than ninety days before the import of the corresponded 
goods. 

(b) In applying this Article, the transaction value of identical 
goods in a sale at the same commercial level and in 
substantially the same quantity as the goods being valued 
shall be used to determine the customs value. Where no 
such sale is found, the transaction value of identical 
goods sold at a different commercial level and/or in 
different quantities, adjusted to take account of 
differences attributable to commercial level and/or to 
quantity, shall be used, provided that such adjustments 
can be made on the basis of demonstrated evidence 
which clearly establishes the reasonableness and 
accuracy of the adjustment, whether the adjustment leads 
to an increase or a decrease in the value. 

2. If, in applying this Article, more than one transaction value 
of identical goods is found, the lowest such value shall be used 
to determine the customs value of the imported goods. 

 
Article 3 

1. 
(a) If the customs value of the imported goods cannot be 

determined under the provisions of Articles 1 and 2 of 
this Annex, the customs value shall be the value 
determined under the provisions of Article 1 of this 
Annex and accepted for identical goods or similar goods 
sold for export to the same country of importation and 
exported at or about the same time as the goods being 
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valued, but not less than ninety days before the import of 
the corresponded goods. 

(b) In applying this Article, the transaction value of similar 
goods in a sale at the same commercial level and in 
substantially the same quantity as the goods being valued 
shall be used to determine the customs value. Where no 
such sale is found, the transaction value of similar goods 
sold at a different commercial level and/or in different 
quantities, adjusted to take account of differences 
attributable to commercial level and/or to quantity, shall 
be used, provided that such adjustments can be made on 
the basis of demonstrated evidence which clearly 
establishes the reasonableness and accuracy of the 
adjustment, whether the adjustment leads to an increase 
or a decrease in the value. 

2. If, in applying this Article, more than one transaction value 
of similar goods is found, the lowest such value shall be used 
to determine the customs value of the imported goods. 

 
Article 4 

 
If the customs value of the imported goods cannot be 
determined under the provisions of Articles 1, 2 and 3 of this 
Annex the customs value shall be determined under the 
provisions of Article 5 of this Annex or, when the customs 
value cannot be determined under that Article, under the 
provisions of Article 6 of this Annex except that, at the request 
of the importer, the order of application of Articles 5 and 6 of 
this Annex shall be reversed. 
 

Article 5 
1. 

(a) If the imported goods or identical or similar imported 
goods are sold in the country of importation in the 
condition as imported, the customs value of the imported 
goods under the provisions of this Article shall be based 
on the unit price at which the imported goods or identical 
or similar imported goods are so sold in the greatest 
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aggregate quantity, at or about the time of the 
importation of the goods being valued, to persons who 
are not related to the persons from whom they buy such 
goods, subject to deductions for the following: 

i. either the commissions usually paid or agreed 
to be paid or the additions usually made for profit and 
general expenses in connection with sales in such 
country of imported goods of the same class or kind; 

ii. the usual costs of transport and insurance and 
associated costs incurred within the country of 
importation; 

iii. where appropriate, the costs and charges 
referred to in paragraph 2 of Article 8 of this Annex; 
and 

iv. the customs duties and other national taxes 
payable in the country of importation by reason of the 
importation or sale of the goods. 

(b) If neither the imported goods nor identical nor similar 
imported goods are sold at or about the time of 
importation of the goods being valued, the customs value 
shall, subject otherwise to the provisions of paragraph 
1(a) of this Article, be based on the unit price at which 
the imported goods or identical or similar imported goods 
are sold in the country of importation in the condition as 
imported at the earliest date after the importation of the 
goods being valued but before the expiration of ninety 
days after such importation. 

2. If neither the imported goods nor identical nor similar 
imported goods are sold in the country of importation in the 
condition as imported, then, if the importer so requests, the 
customs value shall be based on the unit price at which the 
imported goods, after further processing, are sold in the 
greatest aggregate quantity to persons in the country of 
importation who are not related to the persons from whom they 
buy such goods, due allowance being made for the value added 
by such processing and the deductions provided for in 
paragraph 1(a) of this Article. 
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Article 6 
 

1. The customs value of imported goods under the provisions 
of this Article shall be based on a computed value. Computed 
value shall consist of the sum of: 

(a) the cost or value of materials and fabrication or other 
processing employed in producing the imported goods; 

(b) an amount for profit and general expenses equal to that 
usually reflected in sales of goods of the same class or 
kind as the goods being valued which are made by 
producers in the country of exportation for export to the 
country of importation; 

(c) the cost or value of all other expenses necessary to reflect 
the valuation option chosen by the Party under 
subparagraphs (е), (f) and (g) of paragraph 1 of Article 8 
of this Annex. 

2. No Party may require or compel any person not resident in 
its own territory to produce for examination, or to allow access 
to, any account or other record for the purposes of determining 
a computed value. However, information supplied by the 
producer of the goods for the purposes of determining the 
customs value under the provisions of this Article may be 
verified in another country by the authorities of the country of 
importation with the agreement of the producer and provided 
they give sufficient advance notice to the government of the 
country in question and the latter does not object to the 
investigation. 

 
Article 7 

 
1. If the customs value of the imported goods cannot be determined 
under the provisions of Articles 1 to 6 of this Annex, the customs 
value shall be determined using reasonable means on the basis of 
data available in the country of importation. 
2. No customs value shall be determined under the provisions of 
this Article on the basis of: 

(a) the selling price in the country of importation of goods 
produced in such country; 



 
 

197 
 

(b) a system which provides for the acceptance for customs 
purposes of the higher of two alternative values; 

(c) the price of goods on the domestic market of the country 
of exportation; 

(d) the cost of production other than computed values which 
have been determined for identical or similar goods in 
accordance with the provisions of Article 6 of this 
Annex; 

(e) the price of the goods for export to a country other than 
the country of importation; 

(f) minimum customs values; or 
(g) arbitrary or fictitious values. 

3. If he so requests, the importer shall be informed in writing of 
the customs value determined under the provisions of this 
Article and the method used to determine such value. 

 
Article 8 

 
1. In determining the customs value under the provisions of 
Article 1 of this Annex, there shall be added to the price 
actually paid or payable for the imported goods: 

(a) the following, to the extent that they are incurred by the 
buyer but are not included in the price actually paid or 
payable for the goods: 

i. commissions and brokerage, except buying 
commissions; 

ii. the cost of containers which are treated as 
being one for customs purposes with the goods in 
question; 

iii. the cost of packing whether for labor or 
materials; 

(b) the value, apportioned as appropriate, of the following goods 
and services where provided directly or indirectly by the 
buyer to the seller free of charge or at reduced cost for use in 
connection with the production and sale for export of the 
imported goods, to the extent that such value has not been 
included in the price actually paid or payable: 

i. materials, components, parts and similar 
items incorporated in the imported goods; 
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ii. tools, dies, molds and similar items used in 
the production of the imported goods; 

iii. materials consumed in the production of the 
imported goods; 

iv. engineering, development, artwork, design 
work, and plans and sketches undertaken elsewhere 
than in the country of importation and necessary for 
the production of the imported goods; 

(c) royalties and license fees related to the goods being 
valued that the buyer must pay, either directly or 
indirectly, as a condition of sale of the goods being 
valued, to the extent that such royalties and fees are not 
included in the price actually paid or payable; 

(d) the value of any part of the proceeds of any subsequent 
resale, disposal or use of the imported goods that accrues 
directly or indirectly to the seller; 

(e) the cost of transport of the imported goods to the port or 
place of importation; 

(f) loading, unloading and handling charges associated with 
the transport of the imported goods to the port or place of 
importation; and 

(g) the cost of insurance. 
2. Additions to the price actually paid or payable under this 
Article shall be made only on the basis of objective and 
quantifiable data. 
3. No additions shall be made to the price actually paid or 
payable in determining the customs value except as provided in 
this Article. 

 
Article 9 

 
Where the conversion of currency is necessary for the 
determination of the customs value, the rate of exchange to be 
used shall be stipulated by the competent authorities of the 
country of importation at the day of registration of customs 
declaration by the customs authority of the country of 
importation. 
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Article 10 
 

All information which is by nature confidential or which is 
provided on a confidential basis for the purposes of customs 
valuation shall be treated as strictly confidential by the 
authorities concerned who shall not disclose it without the 
specific permission of the person or government providing 
such information, except to the extent that it may be required in 
accordance with the national legislation of the country of 
importation. 

 
Article 11 

 
1. The legislation of each Party shall provide in regard to a 
determination of customs value for the right of appeal, without 
penalty, by the importer or any other person liable for the payment 
of the duty. 
2. An initial right of appeal without penalty may be to an authority 
within the customs administration or to an independent body, but 
the legislation of each Party shall provide for the right of appeal 
without penalty to a judicial authority. 
3. Notice of the decision on appeal shall be given to the 
appellant and the reasons for such decision shall be provided in 
writing. He shall also be informed of his rights of any further 
appeal. 
 

Article 12 
1. In this Annex: 

(a) “customs value of imported goods” means the value of 
goods for the purposes of levying ad valorem duties of 
customs on imported goods; 

(b) “produced” includes grown, manufactured and mined; 
(c) “identical goods”means goods which are the same in all 

respects, including physical characteristics, quality and 
reputation. Minor differences in appearance would 
notpreclude goods otherwise conforming to the definition 
from being regarded as identical; 

(d) “similar goods” means goods which, although not alike 
in all respects, have like characteristics and like 
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component materials which enable them to perform the 
same functions and to be commercially interchangeable. 
The quality of the goods, their reputation and the 
existence of a trademark are among the factors to be 
considered in determining whether goods are similar. 

The terms “identical goods” and “similar goods” do not 
include, as the case may be, goods which incorporate or reflect 
engineering, development, artwork, design work, and plans and 
sketches for which no adjustment has been made under 
paragraph 1(b)(iv) of Article 8 of this Annex because such 
elements were undertaken in the country of importation. 
Goods shall not be regarded as "identical goods" or "similar 
goods" unless they were produced in the same country as the 
goods being valued. 

Goods produced by a different person shall be taken 
into account only when there are no identical goods or similar 
goods, as the case may be, produced by the same person as the 
goods being valued. 

(e) “goods of the same class or kind” means goods which 
fall within a group or range of goods produced by a 
particular industry or industry sector, and includes 
identical or similar goods. 

2. For the purposes of this Annex, persons shall be deemed to 
be related only if: 

(a) they are officers or directors of one another's businesses; 
(b) they are legally recognized partners in business; 
(c) they are employer and employee; 
(d) any person directly or indirectly owns, controls or holds 

5 per cent or more of the outstanding voting stock or 
shares of both of them; 

(e) one of them directly or indirectly controls the other; 
(f) both of them are directly or indirectly controlled by a 

third person; 
(g) together they directly or indirectly control a third person; 

or 
(h) they are members of the same family. 

3. Persons who are associated in business with one another in 
that one is the sole agent, sole distributor or sole concessionaire, 



 
 

201 
 

however described, of the other shall be deemed to be related 
for the purposes of this Annex if they fall within the criteria of 
paragraph 2 of this Article. 

 
Article 13 

 
Upon written request, the importer shall have the right to an 
explanation in writing from the customs administration of the 
country of importation as to how the customs value of his 
imported goods was determined. 

 
Article 14 

 
Nothing in this Annexshall be construed as restricting or 
calling into question the rights of customs authorities to satisfy 
themselves as to the truth or accuracy of any statement, 
document or declaration presented for customs valuation 
purposes. 
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  موافقتنامۀ موقت براي ایجاد ترتیبات تجارت آزاد

بین جمهوري اسالمی ایران و اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و 

 کشورهاي عضو

  :مقدمه

از یک طرف و اتحادیۀ اقتصادي ) خوانده می شود "ایران"که از این پس (جمهوري اسالمی ایران 

و جمهوري ارمنستان، جمهوري بالروس، جمهوري ) شودخوانده می "اوراسیا"که از این پس (ارواسیا 

خوانده  "کشورهاي عضو اوراسیا"که از این پس (قزاقستان، جمهوري قرقیزستان و فدراسیون روسیه 

  : خوانده می شوند "ها طرف"از طرف دیگر، که از این پس ) شوند می

  ها؛هاي سنتی چند جانبه بین طرفبا تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاري

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب براي توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادي و ارتقاي 

  هاي مورد عالقه متقابل؛ها در زمینهن طرفهمکاري اقتصادي بی

با اذعان به این که موافقتنامۀ موقت تشکیل منطقۀ تجارت آزاد بین ایران از یک سو و اوراسیا و 

نخستین گام جهت ) شودخوانده می "موافقتنامه"که از این پس (کشورهاي عضو آن از سوي دیگر 

  اوراسیا و کشورهاي عضو آن خواهد بود؛ گسترش تجارت و همگرایی اقتصادي بین ایران و 

با هدف تشکیل یک منطقۀ بزرگ تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و اعضاي آن به عنوان هدف  -

  اصلی؛ 

ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و با تاکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف -

  تسهیل تجاري؛ 

ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت حمایت آنبا تاکید بر این که  -

در آن ) اندکه تاکنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده(ایران و اتحادیۀ اوراسیا و کشورهاي عضو آن 

ها در نظام تجارت چندجانبه خواهد سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب براي تشدید همگرایی آن

  . هاي این موافقتنامه را گسترش خواهد دادمیان طرفشد و همکاري 

 : به شرح زیر توافق نمودند

  

مقررات سازمانی و عمومی: فصل اول  

  تعاریف کلی 1.1ماده 

  :بینی نشده باشد، از نظر این موافقتنامهدر صورتی که به نحو دیگري پیش

به معناي باالترین مقام گمرکی مسؤول ایران یا هر یک از کشورهاي  "مقام گمرك مرکزي") الف

ها، پایش و نظارت عضو اوراسیا است که وفق قوانین و مقررات داخلی مربوطه، وظیفه اجراي سیاست

  . کندرا در حوزة گمرکی اعمال می

یۀ اوراسیا به معناي مقام یا مقامات گمرکی ایران یا کشورهاي عضو اتحاد "مقامات گمرك ") ب

  . است

  . به معناي روزهاي تقویمی از جمله روزهاي آخر هفته و تعطیالت است "روزها") پ
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کند یا این که به معناي شخصی است که کاالها را براي مقاصد گمرکی اظهار می" اظهارکننده") ت

  . گردداز طرف او اظهار می

به معناي نهاد نظارتی دائمی اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا بر طبق  "کمیسیون اقتصادي اوراسیا") ث

پیمان "که از این پس (است ) 2014می  29( 1393خرداد  8پیمان اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا مورخ 

  ). شودخوانده می "اوراسیا

به معناي نظام هماهنگ توصیف و کدگذاري کاال است که  "اچ اس"یا  "نظام هماهنگ") ج

 14(  1362خرداد 24المللی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاري کاال مورخ نوانسیون بینبراساس ک

  . نمایندها را اجرا میها براساس قوانین و مقررات خود آنایجاد شده است طرف)  1983ژوئن 

  . شامل هرگونه قانون یا سایر هنجارهاي قانونی است "قوانین و مقررات") چ

ه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، روند، تصمیم، به معناي هرگون "تدبیر") ح

  . اقدام اداري، رویه یا هر شکل دیگري است

این موافقتنامه  6به معناي واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل " داراي مبدأ") خ

  . است

به معناي ایران از یک سو و کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و اتحادیۀ  "طرفها") د

باشد که به طور مشترك یا جداگانه در حیطۀ صالحیت مربوط به اقتصادي اوراسیا از سوي دیگر می

  .کنندخود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می

 .به معناي شخص حقیقی یا حقوقی است" شخص") ذ

  

  هدافا 2. 1ماده 

  : اهداف این موافقتنامه عبارتند از

اي ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفهآزادسازي و تسهیل تجارت کاال بین طرف) الف

  این موافقتنامه؛ 1اي براي کاالهاي داراي مبدأ مندرج در پیوست و غیرتعرفه

عوارض و سایر مقررات محدودکنندة   ایجاد بستري براي تشکیل منطقۀ آزاد تجاري که در آن) ب

-هاي بینها باید براساس قواعد، استانداردها و رویهتجاري اساساً در خصوص کل تجارت میان طرف

  29المللی، حذف شود؛
  ها؛هاي اقتصادي و تجاري بین طرفحمایت از همکاري) پ

مورد توافق این  هايتر در زمینههاي نزدیکایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همکاري) ت

 .هاموافقتنامه و تسهیل ارتباطات بین طرف

  

  آزادسازي تجاري و تشکیل منطقۀ آزاد تجاري 3. 1ماده 

                                                           
به معناي » المللیهاي بینقواعد، استانداردها و رویه«هاي این موافقتنامه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند براي طرف - ١

  . باشد، می)1994( 1373موافقتتامۀ عمومی تجارت و تعرفه  24مفاد موافقتنامۀ سازمان تجارت جهانی، به ویژه ماده 
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االجرا شدن این موافقتنامه نسبت به کاهش و یا حذف عوارض گمرکی و ها از تاریخ الزمطرف - 1

ها یا دیگر تدابیر داراي تأثیر مشابه درخصوص واردات کاالهاي داراي مبدأ فهرست هرگونه هزینه

  . این موافقتنامه، باید اقدام کنند 1شده در پیوست 

االجرا شدن این موافقتنامه، باید مذاکرات مربوط به ها حداکثر ظرف یک سال از تاریخ الزمطرف - 2

  . این موافقتنامه را  آغاز کنند  2. 1ماده ) ب(بند انعقاد موافقتنامۀ منطقۀ آزاد تجاري موضوع 

این  2االجرا شدن این موافقتنامه، باید موافقتنامۀ موضوع بند سال از زمان الزم 3ها ظرف طرف - 3

  . ماده را منعقد نمایند

 2ها مذاکرات موضوع بند االجرا شدن این موافقتنامه، چنانچه طرفسال از پس از تاریخ الزم 3 - 4

. گیري کنندین ماده را نهایی نکرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجراي این موافقتنامه تصمیما

 . تصمیمات مزبور به شکل پروتکل این موافقتنامه تنظیم خواهد شد

    

  هاارتباط با سایر موافقتنامه 4. 1ماده 

المللی که هاي بینناشی از موافقتنامهها این موافقتنامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف - 1

  . ها عضویت دارند، اعمال شوددر آن

این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه بین کشورهاي عضو اتحادیۀ  7.6بدون خدشه به ماده  - 2

اقتصادي اوراسیا یا بین کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي و اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا قابل اعمال 

مزایایی که کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا به طور خاص به یکدیگر اعطا می  نخواهد بود و

 . کنند، مشمول ایران نخواهد شد

  

  کارگروه مشترك 5. 1ماده 

دهند که ها کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان هر طرف، تشکیل میبدین وسیله طرف - 1

یران و دیگري از طرف اتحادیۀ اوراسیا و کشورهاي یکی از طرف ا - ریاست آن بر عهده دو نماینده

  . ها باید مقامات ارشد خود را معرفی نمایندبدین منظور، طرف. خواهد بود -عضو 

  : وظایف کارگروه مشترك به شرح زیر است - 2

  بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده سازي اجراي این موافقتنامه؛) الف

هاي کاري و دیگر نهادهاي متشکله، به هاي فرعی، گروهکارگروهنظارت بر عملکرد تمامی ) ب

  این ماده؛) 3(موجب این موافقتنامه یا به صالحدید کارگروه مشترك بر طبق بند 

گیري شود و تصمیماین موافقتنامه انجام می 3.1بررسی روند مذاکراتی که بر طبق ماده ) پ

  درخصوص نهایی نمودن مذاکرات مهم؛ 

  ها؛هاي گسترش بیشتر روابط تجاري بین طرف راهبررسی ) ت

  ها؛بررسی یا پیشنهاد هرگونه اصالحات این موافقتنامه به طرف) ث

  .هااتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقتنامه بر طبق توافق طرف) ج

از جمله نهادهاي هاي فرعی، تواند نهادکارگروه مشترك در راستاي ایفاي وظایف  خود می - 3

تواند در کارگروه مشترك می. ها را در موضوعات مشخص تعیین نمایدموردي را ایجاد و وظایف آن
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هاي ثالث، در موضوعات تحت صالحیت صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه

  . گیري کندخود تصمیم

ند، کارگروه مشترك، باید به صورت ها به نحو دیگري توافق کرده باشجز در مواردي که طرف - 4

  : زیر تشکیل جلسه  دهد

ها برگزار جلسات منظم ساالنه و جلساتی که قرار است به صورت متناوب در سرزمین طرف) الف

  شود؛ و

روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی که قرار است در سرزمین  30جلسات ویژه، ظرف ) ب

  .ها برگزار شودطرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف

هاي فرعی و سایر نهادهاي متشکله به موجب این تمامی تصمیمات کارگروه مشترك، کارگروه - 5

  . ها اتخاذ گرددموافقتنامه باید با اجماع طرف

ها، بینی شده باشد، تمامی اطالعیهجز در صورتی که به نحو دیگري در این موافقتنامه پیش - 6

ها یا کارگروه مشترك، به انگلیسی یا فارسی یا کتبی ارسالی به طرفها و سایر اظهارات درخواست

  .پذیردروسی با ترجمه انگلیسی آن صورت می

   

  گفتگوي تجاري6. 1ماده 

ها نسبت به برقراري گفتگوي تجاري با هدف گسترش همکاري میان مجامع تجاري طرف - 1

  . شود، باید اقدام کنندها که توسط نمایندگان مجامع تجاري مزبور انجام میطرف

گفتگوي تجاري درخصوص موضوعات مرتبط با اجراي این موافقتنامه، از جمله پیشنهادهایی در  - 2

ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دوجانبه زمینۀ توسعۀ همکاري اقتصادي و تجاري بین طرف

  . ر باشدبین ایشان، باید از حق ارایۀ پیشنهاد به کارگروه مشترك برخوردا

هاي  ، نمایشگاه)سمینارها(ها گفتگوي تجاري، در صورت نیاز، نسبت به برگزاري هم اندیشی - 3

تجاري، بازارمکاره، میزگرد و سایر رویدادهاي مشترك با هدف گسترش روابط دوجانبه اقتصادي و 

  .ها اقدام خواهد کردتجاري بین طرف

  

  نقاط تماس7. 1ماده 

ها، هر طرف یک یا چند نقطۀ تماس مرتبط با هر موضوع اطات بین طرفبه منظور تسهیل ارتب - 1

تحت شمول این موافقتنامه را تعیین و کارگروه مشترك را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع 

  .نماید

ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف - 2

  . وم، دفتر یا مسئول رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی کنددیگر، در صورت لز

  

  اطالعات محرمانه 8.1ماده 

هر طرف بر طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطالعاتی که توسط طرف  - 1

  .گردد، باید اقدام نمایدارایه دهنده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی می
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ها الزامی کند که اي را از طرفاین موافقتنامه نباید ارایۀ اطالعات محرمانه هیچ یک از مفاد - 2

گردد یا بر خالف منافع عمومی است یا منافع تجاري افشاي آن باعث ممانعت در اجراي قانون می

  . سازدهاي خاص، اعم از دولتی یا خصوصی،  را مختل میمشروع بنگاه

  

  استثنائات عمومی 9. 1ماده 

هـا شـود،   هـر یـک از طـرف    زیر توسط  تدابیر اعمالمانع یک از مفاد این موافقتنامه نباید  هیچ -1

اي اعمال نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیـه یـا    مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه

  :به وجود آورند در شرایط یکسان، هامحدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف

  ؛یاخالق عموم حفظضروري براي  تدابیر) الف

  ضروري براي حفظ حیات یا سالمت انسان، حیوان و گیاه؛ تدابیر) ب

  مربوط به ورود یا صدور طال یا نقره؛ تدابیر) پ

شوند که از تولیـد  به نحوي اعمال نمیمقرراتی که  یاضروري براي تضمین رعایت قوانین  تدابیر) ت

نسبت به کاالهاي طرف دیگر در مقایسه با کاالهاي داراي مبدأ  داخلی حمایت یا به آن توجه کنند یا

-تقویت بنگـاه اجراي امور گمرکی،  ه، از جمله مقررات مربوط بمشابه کشور ثالث تبعیضی قائل شوند

عالمـت   اختـراع،   کنند، حمایـت از حـق   موافقتنامه عمل می این 11.2 ماده به موجب که هاي تجاري

  ؛گمراه کننده هاي رویهجلوگیري از  برداري و نسخه حق تجاري و

  کار زندانیان؛ مربوط به محصول تدابیر) ث

  ی؛ختشنا هاي ملی داراي ارزش هنري، تاریخی یا باستان به حفظ گنجینهمربوط  تدابیر) ج

محـدودیت   لبا اعما تدابیرمربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین  تدابیر) چ

  مصرف داخلی همراه باشد؛ا یبر تولید 

مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی الزم براي تضمین مقدار ضروري مواد مـذکور بـراي    تدابیر )ح

صنعت فرآوري داخلی در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، بـه عنـوان بخشـی از طـرح     

عدم اعمـال محـدودیت هـاي    شود، مشروط بر تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته میثبات دولتی،کم

مذکور براي افزایش صادرات یا حمایـت از صـنایع داخلـی مـذکور یـا عـدم عـدول از مقـررات ایـن          

  موافقتنامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

کمبود مواجه با محلی  یاها در سطح کلی آن ۀالزم براي تهیه یا توزیع محصوالتی که عرض تدابیر) خ

موافقتنامه، باید به محض برطرف شدن شرایط  تدابیر مزبور با مفاد این باقعدم انط رمشروط ب ؛است

  .رددگمتوقف  آورنده، این تدابیربه وجود 

 
  استثنائات امنیتی 10. 1ماده 

  : هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به نحوي تفسیر شود که

آن را مغـایر بـا منـافع اساسـی امنیتـی خـود        افشـاي اطالعاتی کند کـه   ۀهر طرف را ملزم ارای) الف

  یا  ؛دهد تشخیص می
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ي گردد که براي حراست از منافع اساسی امنیتـی  تدبیرهر گونه در اتخاذ  هامانع هر یک از طرف) ب

  :در موارد زیر ضروري تشخیص می دهد خود

  ؛هایا مواد مشتق از آن پذیرمواد شکاف )1

کاالهـا و مـواد دیگـر کـه بـه طـور مسـتقیم یـا         قاچـاق   و یگاسلحه، مهمات و ادوات جن قاچاق) 2

  گیرد؛ غیرمستقیم به منظور تدارك تشکیالت نظامی صورت می

  یا ؛المللی در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراري در روابط بین) 3

بر اساس  خود تعهدات عملی ناشی ازهر گونه  این موافقتنامه در انجام هايطرفاز  یک هر مانع) پ

  .المللی گردد حفظ صلح و امنیت بین برايمنشور ملل متحد 

  

  30هاتدابیري براي حفظ تراز پرداخت 11. 1ماده 
ند بـه منظـور حفـظ وضـعیت     نتوا می هاطرف این موافقتنامه، 7. 2ماده  1مقررات بند  صرفنظر از -1

بـراي ورود را بـا رعایـت مقـررات     هاي خود، مقدار یا ارزش کاالي مجاز مالی خارجی و تراز پرداخت

هاي وارداتی که هر طرف به موجب ایـن مـاده برقـرار،    محدودیت .دنهاي زیر این ماده محدود کن بند

 :کند، نباید از آنچه براي موارد زیر ضروري است تجاوز کندحفظ یا تشدید می

  دفع خطر فوري یا متوقف ساختن کاهش شدید ذخایر پولی خود، یا ) 1(

  . در مورد طرف داراي ذخایر پولی بسیار اندك، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود) 2(

اي که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وي به ذخایر در هر یک از این موارد، عوامل ویژه

ا دیگر منابع، بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یتاثیرگذار باشند، ازجمله نیاز به پیش

  .گیرند، باید مورد توجه کافی قرار گیرندهنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وي قرار می

ها را با بهبود این ماده اعمال می کنند، باید آن 1هایی که محدودیتهایی را به موجب بند طرف - 2

مقرر در آن جزء همچنان اعمال شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدي حفظ کنند که شرایط 

-هاي مزبور باید هنگامی که شرایط موجود برقراري یا حفظ محدودیتطرف. نمایدها را توجیه میآن

  .هاي فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، آن ها را لغو کنند

اعاده تعادل هاي داخلی خود به لزوم حفظ یا شوند که در اجراي سیاستها متعهد میطرف) الف - 3

هاي خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیري غیراقتصادي در تراز پرداخت

ایشان بر این باورند که به منظور دستیابی به این اهداف، باید . منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند

الملل سبب بسط آن در تجارت بینالمقدور، تدابیري را اتخاذ کنند که به جاي ایجاد انقباض حتی

  .گردد

توانند میزان موارد اعمال کنند، میهایی را به موجب این ماده اعمال میهایی که محدودیتطرف) ب

اي تعیین هاي مختلف از محصوالت را به گونههاي وارداتی بر محصوالت مختلف یا دستهمحدودیت

  .ائل شوندتر اولویت قکنند که براي ورود محصوالت اساسی

  :شوندکنند، متعهد میهایی را به موجب این ماده اعمال میهایی که محدودیتطرف) پ

                                                           
  . آنها باید شرایط حداکثر محرمانگی را در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده فراهم آورند -30
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.هاي غیر ضروري به منافع تجاري یا اقتصادي هر طرف دیگر اجتناب ورزنداز وارد آوردن زیان - 1
31  

تجاري، که اي اعمال نکنند که از ورود هر نوع کاال در حداقل مقادیر ها را به گونهمحدودیت - 2

  .زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل آیدجلوگیري از ورود آن به مجاري معمول تجارت لطمه می

هاي تجاري یا رعایت حق اختراع، عالمت تجاري، حق هایی را که مانع ورود نمونهمحدودیت - 3

  .گردد، اعمال نکنندهاي مشابه میبرداري یا رویهنسخه

هاي داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و د که در نتیجه سیاستها بر این باورنطرف) ت

مولد یا توسعۀ منابع اقتصادي، یک طرف ممکن است درخواست زیادي براي واردات داشته باشد و 

بنابر این طرفی که به نحو دیگري مفاد این ماده . این ماده را تهدید کند) 1(ذخایر پولی موضوع بند 

تواند موجب هایی که میسیاست د، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر درکنرا رعایت می

نماید، لغو یا هایی را که به موجب این ماده اعمال میهاي غیر ضروري گردد، محدودیتمحدودیت

  .اصالح کند

دل هاي وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعااگر اعمال محدودیت - 4

ها محدود سازد، به منظور برطرف کردن موجبات عدم کلی باشد و تجارت بین الملل را بین طرف

هاي هایی که تراز پرداختها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگري توسط طرفتعادل مزبور، طرف

مطلوب است یا ها به طور استثنایی هاي آنهایی که تراز پرداختها تحت فشار قرار دارد یا طرفآن

  .الدولی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز کنندیک سازمان بین

  

  شفافیت 12. 1ماده 

دهد که بر طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی هر طرف اطمینان می - 1

خود را در هر موضوع مشمول این موافقتنامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار 

ها باید طرف. افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امکان، به صورت نسخه الکترونیکی ارایه کند

  . هاي چاپی و الکترونیکی رسمی اقدام نمایندنسبت به تبادل فهرست رسانه

  : هر طرف باید - 2

-نهاد میاین ماده را که براي تصویب پیش) 1(نویس نمونۀ قوانین و مقررات موضوع بند پیش) الف

  گردد، منتشر نماید؛ و 

فرصت مناسبی را براي افراد ذینفع وطرف دیگر جهت اظهار نظر نسبت به قوانین و مقررات  )ب

  . کند، در نظر بگیرداین ماده که جهت تصویب پیشنهاد می) 1(مزبور موضوع بند 

اطالع قبلی طرف در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مکلف است، فارغ از اطالع یا عدم  -3

هـاي  کننده، نسبت به ارایۀ اطالعات و یا پاسخ به سواالت مربوط به قوانین و مقررات، رویهدرخواست

طرف مزبور موظف است اطالعات . عملی یا پیشنهادي یا اعمال عمومی قواعد اداري فوري اقدام کند

  .نگلیسی ارایه نمایدروز از زمان دریافت درخواست، به زبان ا 45موضوع این ماده را ظرف 

                                                           
هاي تالش کند از ایراد لطمۀ جدي به صادرات کاالیی که اقتصاد یکی از طرف کند بایدطرفی که محدودیتی را اعمال می -٣

  .متعاهد به مقدار زیاد به آن وابسته است، اجتناب کند
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ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگـر اطمینـان   هر یک از طرف -4

ماه از زمان الزم االجرا شدن این موافقتنامه، نسبت به انتشار راهنماي گـام بـه گـام     6دهد و، ظرف 

راهنماي مزبور بایـد بـه زبـان     .مقررات وارداتی حاکم خود براي صادرکنندگان طرف دیگر اقدام کند

انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یک مقام رسمی، تارنماي عمومی و به طور رایگان از سوي طـرف  

ها ملزم به انعکاس سریع هرگونه اصـالح مقـررات واردات   طرف. مربوط در دسترس عموم قرار گیرد

  . باشندخود در راهنما می

پس از اعالم عمومی اطالعات مربوطه از طریـق یـک   ) 3(بند  رسانی مذکور باید به موجباطالع -5

  . مقام رسمی، تارنماي عمومی و به طور رایگان از سوي طرف مزبور انجام گیرد

هرگونه اطالعیه، درخواست یا اطالعات ارایه شده به موجب این ماده باید از طریق نقـاط تمـاس    -6

  .در اختیار طرف دیگر قرار گیرد

  

  تعدیل قوانین و مقررات 13. 1ماده 

ها باید تمامی تدابیر الزم عام و خاص را براي اجراي االجرا شدن این موافقتنامه، طرفاز زمان الزم

تعهدات خود به موجب این موافقتنامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و 

 .نندمقررات خود براي انطباق با مفاد این موافقتنامه اقدام ک

 
  تجارت کاال: 2فصل 

  رفتار ملل کامله الوداد 1. 2ماده 

در خصوص حقوق گمرکی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کاال یا مرتبط با آن  - 1

المللی وجوه براي این امر، و در مورد شیوة وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص یا انتقال بین

) 3(و ) 2(تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذکور در بندهاي 

 بهامتیاز یا معافیت اعطایی  ،گونه مزیت، مساعدت هراین موافقتنامه، هر طرف باید  2.2ماده 

 هو بدون قید و شرط ب اًفور است دیگريکشور سرزمین هر  که مبدأ یا مقصد آن را التیمحصو

  .کنددیگر است، اعطا  سرزمین طرفها محصوالت مشابهی که مبدأ یا مقصد آن

  :در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد) 1(مفاد بند  - 2

  ؛عطا شده باشدتوسط هر طرف به کشورهاي همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزي ا) الف

توسط هر طرف بر طبق موافقتنامۀ اتحادیۀ گمرکی، منطقۀ تجارت آزاد، یا موافقتنامۀ موقت الزم ) ب

  ؛براي تشکیل اتحادیۀ گمرکی یا منطقۀ تجارت آزاد اعطا شده باشد

توسط هر طرف به کشورهاي در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی بر طبق طرح ) پ

  .اي اعطا شده باشدت تعرفهعمومی ترجیحا
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  32رفتار ملی 2. 2ماده 
هاي داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بـر   ها و دیگر هزینهکه مالیات ها بر این باورندطرف -1

 کمـی ونقل، توزیع یا اسـتفاده از محصـوالت، و مقـررات     فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل

مشـخص  ی هایمقادیر یا نسبت بهمخلوط کردن، فرآوري یا استفاده از محصوالت  مستلزم داخلی که

اعمال شـود کـه متضـمن حمایـت از      نحوينباید در مورد محصوالت وارداتی یا داخلی به  باشند، می

  33دی باشلتولید داخ
به طور مستقیم یا غیـر   ، نبایدشود محصوالت سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر می -2

هـایی   هـا و هزینـه  هاي داخلی دیگر مازاد بر مالیات هاي داخلی یا انواع هزینهمستقیم مشمول مالیات

بـه عـالوه   . گـردد  میاعمال مستقیم در مورد محصوالت مشابه داخلی  شود که به طور مستقیم یا غیر

هـاي داخلـی را در مـورد محصـوالت      هاي داخلی یا هزینههیچ طرفی نباید به طریق دیگري، مالیات

  34.داعمال کن 1مغایر با اصول مقرر در بند  نحويوارداتی یا داخلی به 
 ،شـود  می يکه وارد سرزمین طرف دیگر طرف شده در مورد محصوالت سرزمین هر اعمالرفتار  -3

ر فروش داخلی، قوانین، مقررات و الزامات مؤثر ب یتمام در خصوصنباید نامطلوبتر از رفتاري باشد که 

 در مورد محصـوالت مشـابه داراي منشـاء ملـی     ونقل، توزیع یا استفاده، پیشنهاد فروش، خرید، حمل

نه بر  که ونقل داخلی نخواهد شد هاي متفاوت حمل هزینه اعمالاین بند مانع از  فادم. گردد می عمالا

  .هستند ونقل مبتنی بر عملکرد اقتصادي وسایل حمل منحصراً بلکه ،ملیت محصول

از  اسـتفاده  فـرآوري یـا   ،کـردن   مخلوطداخلی در مورد  کمیمقررات  نحوهیچ طرفی نباید هیچ  -4

که به طور مستقیم یا غیـر مسـتقیم مسـتلزم تـأمین     مشخصی را هاي مقادیر یا نسبت بهمحصوالت 

. مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کنـد 

                                                           
به آن اشاره این موافقتنامه  2.2ماده ) 1(هر مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا هر قانون، مقررات یا الزام موضوع بند  -32

رود و در زمان یا نقطه ورود کاال اخذ یا اجرا  مورد کاالهاي وارداتی و کاالهاي مشابه داخل به کار میشده است و در 

گردد و در  محسوب می) 1(گردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا قانون، مقررات و الزام موضوع بند  می

  .شود می 2.2نتیجه مشمول مفاد ماده 

این موافقتنامه  2.2ماده ) 1(ها باشد تا از رعایت بند تدابیر متعارفی را اتخاذ کنند که ممکن است در دسترس آنها، باید طرف -5

، براي مثال، مستلزم لغو »تدابیر متعارف«اصطالح . هاي محلی در سرزمین خود اطمینان حاصل کنندها و مقام توسط دولت

دهند که  هاي داخلی را میهاي محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات به دولت آن دسته از قوانین داخلی موجود نخواهد بود که

ها  ها براي دولت، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عین حال لغو آن2.2این موافقتنامه رغم مغایرت فنی با نص ماده  علی

ها یا هایی که حکومتن دسته از مالیاتدرخصوص آ. آورد هاي مالی جدي به وجود میربط دشواري هاي محلی ذيیا مقام

به یک » تدابیر متعارف « مغایرت دارند، اصطالح  این موافقتنامه 2.2کنند که با نص و روح ماده  هاي محلی وضع میمقام

بیر آورد، این تد هاي اداري و مالی جدي به وجود می هاي مغایر، دشواريدهد که اگر حذف ناگهانی این مالیات طرف اجازه می

  .را به تدریج و در یک دورة انتقالی صورت دهد

انطباق دارد، تنها در مواردي با مقررات جمله دوم مغایر  این موافقتنامه 2.2ماده  )2(مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند  -6

مالیات مشابهی تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول 

  .نیست، رقابت وجود داشته باشد
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اي مغایر با اصول مقـرر   داخلی را به گونه کمیهیچ طرفی نباید به طریق دیگري، مقررات  ،به عالوه

  35.داعمال کن )1(در بند 
 بـه کردن، فرآوري یـا اسـتفاده از محصـوالت     داخلی مربوط به مخلوطکمی ز مقررات هیچ یک ا -5

اي اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منـابع عرضـه    هاي خاص، نباید به گونهمقادیر یا نسبت

    .خارجی تخصیص دهد

6-   

-این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصوالت توسـط کـارگزاري   فادم) الف(

فروش مجدد یا استفاده در تولید کاال براي فروش  به منظورو نه  ،براي مقاصد دولتیکه  هاي دولتی

  .دواعمال ش نباید شوند، خریداري می ،تجاري

کنندگان داخلی، از جمله پرداخت به  به تولید انحصاريمانع از پرداخت یارانه  نباید این ماده فادم) ب(

 بر طبق مفـاد  هاي داخلی اعمال شده ها یا هزینهکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات تولید

  .دگردتوسط دولت،  ت داخلیخرید محصوالهاي متأثر از طریق  و یارانه ،این ماده

داخلی، حتی اگر با دیگر مقـررات    ه کنترل حداکثر قیمتمربوط ب تدابیرکه  بر این باورندها طرف -7

 ،محصوالت وارد شـده بـه کشـور    ةکنند هاي عرضهتواند براي منافع طرف این ماده منطبق باشد، می

آورند، به منظور اجتناب  را به عمل میتدابیري هایی که چنین ، طرفاینبنابر. باشد  آثاري زیانبار داشته

  .بگیرندرا در نظر دیگر کننده   منافع طرف صادر ، بایدامکان حد تا سر ،از این آثار زیانبار

  

  کاهش و یا حذف حقوق گمرکی 3.2ماده  

هر طرف باید نسبت به کاالهاي داراي مبدأ طرف دیگر رفتاري داشته باشد که از رفتار مذکور در  -1

  .تر نباشدموافقتنامه، نامطلوباین ) 1(اي براي طرف دیگر، موضوع پیوست جدول تعهدات تعرفه

اي طرف دیگر شرح داده شده اسـت،  کاالهاي داراي مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه -2

باید به هنگام ورود به سرزمین طرف دیگر با رعایت شروط، قیـود و شـرایط مقـرر در آن جـدول، از     

ایـن  . شـده اسـت، معـاف باشـد     حقوق و عوارض گمرکی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر

هاي دیگـري کـه بـراي واردات یـا در     کاالها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه

  . شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشدخصوص واردات وضع می

ر هر زمان براي واردات هر هیچ یک از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف د -3

  : محصولی گردد

ایـن   2. 2مـاده   )2(اي معادل مالیات داخلی وضع شـده بـر طبـق مقـررات بنـد      دریافت هزینه) الف

موافقتنامه در خصوص محصول مشابه داخلی یا درخصوص کاالیی که محصول وارداتی کالً یا جزئـا  

  از آن ساخته یا تولید شده است؛ 

                                                           
نباید مغایر با مفاد دومین جمله در هر موردي تلقی گردد که  این موافقتنامه 2.2ماده  )4(مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند  -7

وان توجیه کرد که ت مالحظه در داخل تولید شده باشند، نمی در آن مورد تمامی کاالهاي مشمول مقررات به مقادیر قابل

اي سازگار با مفاد جمله دوم است، بر این اساس که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هر یک از کاالهایی که موضوع  مقرره

  .اي یکسان بین کاالهاي وارداتی و داخلی برقرار کند باشند، رابطه مقرره می
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  این موافقتنامه؛ و 3ع شده بر طبق فصل هرگونه عوارض وض) ب

  .هاي دیگر متناسب با هزینۀ خدمات ارایه شدهعوارض یا هزینه) پ

ایـن  ) 1(چنانچه نرخ حقوق گمرکی ترجیحی کاالهاي داراي مبدأ یک طرف که بر طبق پیوست  -4

مـورد همـان    شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی ملل کامله الوداد اعمال شـده در موافقتنامه اعمال می

  . کاالها باشد، چنین کاالهایی باید حائز شرایط براي برخورداري از نرخ اخیر باشند

  
  تغییرات  تعرفه هاي اعمال شده نمانکالتور 4. 2ماده

دهد که هر گونه تغییر در  نمانکالتور اعمال شـده خـود بـر اسـاس نظـام      هر طرف اطمینان می -1

این موافقتنامه، ) 1(اي اعطایی بر طبق پیوست امتیازات تعرفههماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در 

  . انجام دهد

تغییر مزبور در نامگذاري اعمال شدة اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن  -2

و نامگذاري اعمال شدة ایران براساس نظام هماهنـگ و شـرح آن بایـد بـه ترتیـب توسـط ایـران و        

ها باید هرگونه تغییر در نامگذاري اعمال شـدة خـود بـر    طرف. ي اوراسیا انجام شودکمیسیون اقتصاد

اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بالفاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور ساالنه یکدیگر را 

  . از تغییرات مزبور مطلع نمایند

  

  36و تشریفات مربوط به واردات و صادرات ها، عوارض هزینه 5. 2ماده 
1-   

هـاي  مالیـات غیـر از  صادرات و  غیر از عوارض واردات و(از هر نوع  و عوارض ها تمامی هزینه) الف(

وضع  واردات یا صادراتبا  مرتبطدر مورد یا  هافکه توسط طر) 2.2ه ماد راستاي اجرايدر  موضوعه

حمایـت غیـر    تقریبی خدمات ارایه شده و نباید متضمن ۀبه هزین ، نزدیکاز نظر میزان باید شوند، می

  . دنواردات یا صادرات براي مقاصد مالی باش برداخلی یا وضع مالیات  کاالهايمستقیم از 

  .کنند می تأییدرا ) الف(وضوع جزء م و عوارض ها هزینه تنوعلزوم کاهش تعداد و  هاطرف) ب(

و  واردات و صادراتو پیچیدگی تشریفات  صددرهمچنین لزوم به حداقل رساندن  هاطرف) پ(

 37.کنند می تأییدرا  واردات و صادراتاسناد  ۀکاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارای
این  فادباید بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقرارت خود را با توجه به مهر طرف  - 2

  .ماده بررسی نمایند

                                                           
استفاده این موافقتنامه  5.2ماده ) 4(و ) 1(دهد، بندهاي  شش نمیهاي چندگانه ارز را پو استفاده از نرخ 5.2که ماده در حالی -36

کنند؛ البته اگر هر طرف به  هاي چندگانه ارز محکوم می هاي ارزي را به عنوان ابزاري براي اجراي نرخ از عوارض و مالیات

یک از مفاد این   کند، هیچ می هاي چندگانه ارز استفاده المللی پول از نرخ ها و با موافقت صندوق بین دلیل تراز پرداخت

المللی پول یا بر  بر اساس مواد موافقتنامۀ صندوق بین  هاي ارزي ها یا محدودیت موافقتنامه مانع استفادة هر طرف براي کنترل

  .گردد طبق موافقتنامۀ خاص ارزي با طرف دیگر، نمی

ناپذیري الزم تهیۀ گواهی مبدأ فقط تا حد تفکیکاگر در واردات کاالیی از سرزمین هر طرف و به سرزمین طرف دیگر،  -37

  .سازگار خواهد بود) 1(باشد، این مسئله با بند 
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وضع ، مجازاتهاي سنگینی شکلیطرفی نباید براي نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات   هیچ - 3

 هسادگی قابل اصالح بوده در ارایه اسناد گمرکی که ب هییا اشتبا ترك فعلدر مورد هر  به ویژه. کند

به رفاً باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه که ص صورت گرفته و آشکارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش

  .فراتر رودضروري است،  عنوان یک هشدار

در  دولتی مقاماتموضوعه توسط  تشریفات و الزامات عوارض،ها،  هزینه ناظر براین ماده  مفاد - 4

  :گرددرا نیز شامل می موارد زیر واردات و صادرات، مورد

  ؛کنسولی هايیو گواه سیاهه کنسولی، مانندمعامالت ) 1(

  ؛کمیهاي محدودیت) 2(

  ؛مجوزصدور ) 3(

  کنترل ارزي؛) 4(

  خدمات آماري؛) 5(

  و صدور گواهی؛ مستندسازياسناد، ) 6(

  و بازرسی؛ و   تجزیه و تحلیل) 7(

  .عفونی کردن بهداشتی و ضد تدابیررنطینه، ق) 8(

ها و عوارض ها باید اطمینان دهد که مراجع صالحیتدار اطالعات مربوط به هزینههر یک از طرف - 5

  .هاي رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد وضوعه را در تارنمام

  

  اجراي مقررات تجاري 6. 2ماده 

که توسط هر طرف به عام و تصمیمات اداري قابل اجرا در سطح  ییقوانین، مقررات، آراي قضا - 1

عوارض، هاي براي مقاصد گمرکی، یا به نرخ گذاري کاالهاارزشبندي یا  آیند و به طبقه اجرا درمی

ها در مورد واردات یا صادرات یا ها یا ممنوعیتیا به الزامات، محدودیت، ها ها یا دیگر هزینهمالیات

، شرکت در ، بازرسیرداريونقل، بیمه، انبا شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل ها مربوط میانتقال وجوه آن

ي منتشر نحو  به بالفاصلهباید  ،گذارند تأثیر می ةموارد استفادسایر کردن و  ترکیب، فرآوري، نمایشگاه

تجاري  سیاستهاي مؤثر بر  موافقتنامه. ها آگاهی یابندبتوانند از آن نانو بازرگا هادولتشوند که 

 مفاد. هستند، نیز باید منتشر شوند اها مجرطرف دولتییا یک کارگزاري دولت که میان  یالملل بین

ها مانع اجراي قانون، افشاي آن کهسازد  ملزم نمی ايبه افشاي اطالعات محرمانه را هااین بند طرف

هاي خاص، اعم از شد یا به منافع مشروع تجاري بنگاهبابا منافع عمومی   اي دیگر مغایر یا به گونه

  .سازدوارد   عمومی یا خصوصی، لطمه

و  مقرراي  رویه اند و به موجبخاذ کردهات هاطرف که داراي قابلیت اجراي عام تدابیرهیچ یک از  - 2

 ،لزاما یا تأثیر می گذارد،واردات بر  مترتب هاي دیگر نرخ عوارض یا هزینهبر افزایش  یکسان

کند، نباید  میها برقرار تري در مورد واردات یا انتقال وجوه آن محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین

  .در آید به اجرا تدبیر مذکور پیش از انتشار رسمی

3 -   
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این ماده را به  1بند  موضوعباید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمات خود    هر طرف متعاهد) الف 

  .اجرا کند منطقیو  طرفانه بی، یکسان طور

اصالح هایی را براي بررسی فوري و یا آیین قضایی، داوري یا اداري هايدادگاهباید  هر طرف ) ب

هاي آیینیا  هادادگاه. اداري مربوط به امور گمرکی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد کند اتاقدام

- باید براي کارگزاري هاآن هاي داراي قدرت اداري مستقل باشند و تصمیماتباید از کارگزاريمزبور 

 نی تعیین شده جهتدر بازه زمامگر این که  را مدیریت کند، هاآن فعالیتبوده، االجرا  هاي مزبور الزم

 دادگاهدادگاه یا به  خواهیپژوهشخواست ادکنندگان، د براي وارد خواهیپژوهشخواست ادتسلیم د

این که در صورت وجود دلیلی براي قبول مغایرت این تصمیم  رو مشروط ب ؛تر تسلیم شده باشد عالی

مرکزي آن کارگزاري بتواند براي گرفتن رأي  ةبا اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، ادار

  . اتخاذ کندرا  تدابیريرسیدگی دیگر، روند نظر در  تجدید

 یک از در سرزمین هر االجرا الزمتشریفات  جایگزینیاین بند، مستلزم حذف یا ) ب( مفاد جزء) پ

 است،اداري  ابیرطرفانۀ تد عینی و بیبررسی  در جهت تاریخ این موافقتنامه که در واقع از هاطرف

 مستقل هاي داراي قدرت ادارينخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور کامالً یا رسماً از کارگزاري

اطالعات کاملی را  ،درخواست در صورتبندد، باید  تشریفاتی را به کار می چنینهر طرفی که . نباشند

  .تشخیص دهند را با الزامات این جزءانطباق تشریفات مزبور  بتوانند ایشاندر مورد آن ارایه کند، تا 

  

  38هاي کمیمحدودیت 7. 2ماده 
ممنوعیت  دنبای هاطرفیک از هیچ این موافقتنامه، ) 1(در خصوص کاالهاي مندرج در پیوست  - 1

ها،  ها را، اعم از این که از طریق سهمیه ها یا دیگر هزینهمحدودیتی غیر از عوارض، مالیاتیا 

واردات کاالهاي ، در مورد اقدامات دیگر اعمال شده استق یوارداتی یا از طرهاي صادراتی و  مجوز

که مقصد آن  چنین کاالهاییصادرات براي یا فروش  صادراتاز سرزمین هر طرف دیگر یا  مزبور

  .هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ کند  سرزمین

  :شودنمی این ماده )1(بند  موارد زیر مشمول مفاد - 2

 بحرانی جلوگیري یا کاهش کمبود منظورهاي صادراتی که موقتاً به ممنوعیت یا محدودیت) الف(

  .شوند کننده، اعمال می ضروري براي طرف صادرکاالهاي  مواد غذایی یا دیگر

ها یا مقررات مربوط  هاي وارداتی یا صادراتی که براي اجراي استانداردها یا محدودیت ممنوعیت) ب(

  الملل ضرورت دارند؛ بندي یا بازاریابی کاالها در تجارت بین جهبندي، در به طبقه

به هر شکلی که وارد شده  ،کشاورزي یا شیالتکاالي هاي وارداتی در مورد هر محدودیت) پ(

  :زیر ضرورت دارندهاي  به منظور دولتی تدابیر متخذهکه براي اجراي ، 39باشد

                                                           
هاي  شامل محدودیت» هاي صادراتی  محدودیت« یا » هاي وارداتی  محدودیت« اصطالح  این موافقتنامه 7.2در کل ماده  -38

  .کنند شوند که عملیات تجاري دولتی ایجاد می موثري می

گیرد که همچنان فسادپذیرند و  ، کاالهاي همانند در مرحله اولیه پردازش را دربرمی بند پدر » به هر شکلی « ح اصطال -39

  .سازد اثر می تازه را بیکاالهاي تازه رقابت کرده و محدودیت روي  کاالهاياگر آزادانه وارد گردند، مستقیماً با 



 
 

216 
 

ازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی مشابه داخلی که اجکاالي محدود کردن مقدار ) 1(

وارداتی را مستقیماً جایگزین آن کاالي توان  که می  داخلیکاالي مشابه قابل توجه نیست، کاالي 

  ساخت؛ یا 

مشابه قابل توجه کاالي مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی کاالي برطرف کردن مازاد موقتی ) 2(

وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن کاالي توان  که می داخلیکاالي نیست، 

کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاري  مازاد مزبور در اختیار گروههاي خاصی از مصرف

  بازار؛

تی ي واردا محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کالً یا عمدتاً به کاال) 3(

  .بستگی مستقیم دارد، به شرط آنکه تولید داخلی آن کاال نسبتاً قابل اغماض باشد

کند، باید کل  اعمال می هر کاالیی، بر ورود این بند) پ( بر طبق جزءهایی را هر طرفی که محدودیت

مقدار یا ارزش محصول مجاز براي ورود طی دوره تعیین شده آتی و هر گونه تغییري در این مقدار یا 

 د،گرد فوق اعمال می) 1(ردیف  که بر طبقمحدودیتی  هر ،به عالوه. ارزش را به اطالع عموم برساند

توان در صورت  ا از نسبتی که منطقاً مینباید چنان باشد که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی ر

در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به . تر آورد ها، میان این دو انتظار داشت، پایینفقدان محدودیت

که بر تجارت محصول مورد  40اي بوده و هرگونه عوامل ویژه غالب پیشیننسبتی که در دوره نمونه 

   .یر دارند، توجه کافی مبذول دارددر حال حاضر تأث یا اند نظر تأثیر داشته

از سرزمین طرف دیگر یا  کاالییگونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود  نباید هیچ یطرف  هیچ - 3

مشابه از تمام کاالي به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال کند، مگر این که ورود کاالیی صدور 

ث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده مشابه به تمام کشورهاي ثالکاالي ثالث یا صدور  هايکشور

، باید در نظر داشته کاالییهاي وارداتی در مورد هر ها به هنگام اعمال محدودیتطرف - 4.باشد

دیگر  توان انتظار داشت طرف تا حد امکان به سهمی که می کاالهاباشند که توزیع تجارت این 

باید آورد نزدیک باشد و بدین منظور  هایی، به دست در صورت عدم چنین محدودیت ممکن است

  :مقررات زیر را رعایت کنند

تخصیص یا عدم اعم از (هایی که مبین کل میزان واردات مجاز است  ، سهمیهصورت امکاندر ) الف(

این ماده  )5(بند  )ب( جزء قوفاي  اطالعیه بوده،باید ثابت ) به کشورهاي عرضه کننده تخصیص آن

  ها باید صادر گردد؛آنمیزان در مورد 

یا  هایی از طریق مجوزهاي ورودمحدودیتن توا در مواردي که اعمال سهمیه ممکن نباشد، می) ب(

  اعمال کرد؛ پروانه بدون سهمیه

این بند، استفاده از ) ت( جزء طبقبر هاي تخصیصی  ها نباید جز به منظور اجراي سهمیهطرف) پ(

خاص الزامی  منبعیاز کشور یا  کاالي مورد نظرکردن   رود را براي واردو هاي نامه اجازهمجوزها یا 

  .سازند

                                                           
ی نسبی تولید بین تولیدکنندگان داخلی، خارجی یا بین تولیدکنندگان شامل تغییرات در کارای» عوامل ویژه « اصطالح  -40

  .گیرد شود، ولی تغییرات صوري با ابزارهایی که به موجب موافقتنامه مجاز نشده را دربرنمی مختلف خارجی می
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شود، طرف اعمال کننده  اي به کشورهاي عرضه کننده تخصیص داده می که سهمیه در مواردي) ت(

 کاالي مورد نظرکه در عرضه کشورهایی ها ممکن است بکوشد براي تخصیص سهمیه، با محدودیت

 تعارفدر مواردي که این روش به طور م. برسد به توافقاز جمله طرف دیگر، منافع اساسی دارند، 

تأثیر  کاالاي که احتماالً بر تجارت  باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه مزبورعملی نباشد، طرف 

به کل مقدار  را بر اساس نسبت عرضه آن طرف سهمیه دیگر گذارند، براي طرف اند یا تأثیر می داشته

کامل  ةشرایط یا تشریفاتی که مانع استفاد. کندتعیین  پیشیننمونه  ةدر دور کاالیا ارزش واردات آن 

، به شرط آنکه باشد، نباید وضع شودمی تخصیصیهر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش 

  41.دشو مزبور به آن مربوط می ۀسهمیاي انجام گیرد که توصیه و هدر دور واردات
5 -   

شود، طرف اعمال  هاي وارداتی مجوز ورود صادر میدر مواردي که در ارتباط با محدودیت) الف(

ها، تمام اطالعات مربوط به اجراي محدودیت دیگرطرف   باید بنا به درخواست اهمحدودیت ةکنند

را ارایه  هکنندي عرضه کشورهااخیر و توزیع این مجوزها در میان  ةدر دور ة وارداتمجوزهاي صادر

کننده  کننده یا عرضه هاي وارداسامی بنگاه ةاین که تعهدي براي دادن اطالعات دربار رکند؛ مشروط ب

  ؛به وجود نیاید

ها، باید محدودیت ةطرف اعمال کنند ،ها هاي وارداتی متضمن تثبیت سهمیهدر مورد محدودیت) ب(

و هر تغییري  یافتآتی اجازه ورود خواهند  شخصة مکه طی دورکاالهایی یا  کاالکل مقدار یا ارزش 

که در زمان  نظرمورد کاالي هر میزان از  ۀاز عرض. را به اطالع عموم برساندمزبور  در مقدار یا ارزش

اعمال  ها را قابل آن این که راین اعالم عمومی در راه است، نباید جلوگیري به عمل آید؛ مشروط ب

و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر  نظري ورود در مدت مورد در حد مقدار مجاز برا دانسته،

وارد کاالهاي طرف عرفاً هر این که اگر  رو مشروط ب ؛هاي آتی باشد ه مجاز براي ورود در دوره یا دور

روزه پس از این اعالم  شده براي مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی

تلقی  جزءمعاف کند، چنین عملکردي به منزله رعایت کامل این  مزبور هايمحدودیتعمومی از 

  ؛  گردد

ها، کنندة محدودیت کننده، طرف اعمال کشورهاي عرضه تخصیص یافته بین هاي در مورد سهمیه) پ(

 براي کشورهاي مقدار یا ارزش، در آن زمان اساسسهمیه، که بر  میزاناز را فوراً باید طرف دیگر 

  .ها را به اطالع عموم برساندداده شده است، مطلع سازد و آن ه تخصیصکنند عرضه مختلف

 )2(بند ) پ( جزءاین ماده یا  )4(بند ) ت( جزء بر اساس اعمال شده هايدر خصوص محدودیت - 6

 11ةویژ عواملهر یک از براي هر محصول و ارزیابی   نمونه  ة، انتخاب دوراین ماده
مؤثر بر تجارت 

این که طرف  رمشروط ب آید؛ها به عمل اعمال کنندة محدودیت  ابتدا توسط طرف باید مزبور،کاالي 

با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا  اًفور مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر

مقررات  شرایط، تشریفات یا یا لغومورد نظر  ة، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژشدهانتخاب  ۀدورة پای

                                                           
رسد که  می ها نشده است زیرا بنظر به عنوان یک قاعده براي اختصاص سهمیه» مالحظات تجاري « اي به  هیچ اشاره -41

هاي دولتی، همیشه ممکن نباشد؛ به عالوه، در موارد ممکن هر طرف این مالحظات را در فرآیند کسب اعمال آن توسط مقام

  .این ماده به کار خواهد برد) 4(موافقت، سازگار با قاعده کلی نوشته شده در جمله ابتدایی بند 
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وضع  آنیک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به کارگیري نامحدود  طور بهدیگري که 

  .شده است، مشورت کند

، و گردد هر طرف اعمال برقرار یا حفظ شده توسطاي  تعرفه ۀدر مورد هر سهمیباید این ماده  مفاد - 7

آزادي گذر  8. 2ماده .یابدتسري  هاي صادراتی نیزالمقدور به محدودیت اصول این ماده حتی

  )ترانزیت(

ونقل از سرزمین  ها و دیگر وسایل حمل و همچنین کشتی) از جمله بار چمدانی مسافر(کاالها گذر  - 1

، تقسیم داري، انبارترابري، با یا بدون  تلقی خواهد شد که چنین گذري در گذر یک طرف هنگامی 

از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در وراي مرزهاي  یفله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخش

ونقل با این خصوصیت در این  حمل .گیرد از سرزمین آن انجام می حمل ونقلکه  ی قرار داردطرف

  .شود خوانده می "گذري ونقل حمل"ماده، 

از از سرزمین هر طرف و  گذر، آزادي یا بالعکس به سرزمین طرف دیگرگذري ونقل  براي حمل - 2

بر مبناي پرچم نباید  تمایزي  گونه هیچ. المللی وجود خواهد داشت بین گذرهاي  مناسبترین مسیر

یا بر مبناي اوضاع و احوال مربوط به  ،ورود، خروج یا مقصد مبدأ عزیمت، ،مبدأ کاالها، محل کشتی

  .اعمال شودونقل  یا دیگر وسایل حمل  مالکیت کاال، کشتی

وارد  مناسبی اداره گمرك از هاآن از سرزمینگذري ونقل  د که حملنکن مقررند نتوا می هاطرف - 3

ونقل که از  ، این حملحاکمشود، اما به استثناي موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی 

غیر  هايیا محدودیت گردد، نباید با تأخیر شود یا به آن سرزمین ختم می غاز می سرزمین طرف دیگر آ

هاي متعلق به گذر، به  گذري یا دیگر هزینه گمرکی و تمام عوارض عوارضاز  و شودضروري روبرو 

هزینۀ یا مربوط به گذر  براي هاي مربوط به امور اداري الزم ونقل یا هزینه هاي حمل هزینه جز

  .معاف خواهد بود ،خدمات ارایه شده

طرف  به سرزمینگذري ونقل  حملف در مورد وضع شده توسط هر طرها و مقررات  تمامی هزینه - 4

  .به نحو متعارف باشدونقل  ا در نظر گرفتن شرایط حملیا بالعکس، باید بدیگر 

ونقل  در مورد حملگذر، هر طرف ها، مقررات و تشریفات مربوط به  تمامی هزینهضمن لحاظ  - 5

ونقل  حمل امر کشور ثالثی دریا بالعکس، رفتاري مشابه رفتار با هر طرف دیگر   به سرزمینگذري 

  42.گذري نشان خواهد داد
گذر که از طریق سرزمین طرف دیگر دهد  کاالهایی نشان میرفتاري که هر طرف در مورد  - 6

 بدوناز مبدأ به مقصد  این محصوالت  اند، نباید نامطلوبتر از رفتاري باشد که در صورت حمل هکرد

ونقل توانند در مورد حملمی هابا این حال طرف. دکن می بروزطرف دیگر، آن از سرزمین  گذر

ها با روش ارزیابی گمرکی طرف مزبور، پیش هاي ترجیحی عوارض یا ارتباط آنکاالهایی که نرخ

ونقل مستقیم در زمان امضاي این موافقتنامه ها است، مقررات خود را در مورد حملشرط ورود آن

  .اعمال نمایند

                                                           
، اشاره به کاالهاي مشابهی دارد که تحت شرایط مشابه و در مسیر 8.2اده م )5(ونقل، مفاد بند هاي حمل با توجه به هزینه -42

  .اند مشابه حمل گردیده



 
 

219 
 

هوایی گذر ، اما در مورد باید اعمال شودنگذر به هنگام  برداري هواپیمابهرهبر این ماده ناظر  مفاد - 7

  .شوند اعمالباید  )از جمله بار چمدانی مسافر(کاالها 

  کارگروه تجارت کاال 9. 2ماده 

نامیده  "کارگروه کاال"که از این پس (ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کاال را طرف - 1

  .کنند، متشکل از نمایندگان هر طرف، تاسیس می)شود می

ها براي بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و کارگروه کاال بنا به درخواست هر یک از طرف - 2

  .تشکیل جلسه می دهد 7و  6، 5، 4،  3هاي فصل

  :وظایف کارگروه کاال عبارت است از - 3

  این ماده؛ 2کرد فصول موضوع بند بررسی و نظارت بر اجرا و عمل) الف

بررسی و در صورت نیاز ارایه پیشنهادهاي مناسب به کارگروه مشترك جهت هرگونه اصالح در ) ب

این موافقتنامه به منظور ترغیب و تسهیل ) 1(اي پیوست مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه

  دسترسی بهبود یافته به بازار؛

  ه منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛شناسایی و توصیه تدابیر ب) پ

ها پیرامون سایر موضوعاتی که از اجراي این ارایۀ گزارش به کارگروه مشترك در مورد یافته) ت

  .فصل حاصل گردد

  

  دار کردن تعهداتنقض یا خدشه 10. 2ماده 

  :که به دلیلطرف تشخیص دهد هرگاه یک  - 1

  موافقتنامه، یا این  خود ناشی از طرف دیگر در اجراي تعهدات قصور) الف( 

یا نداشته موافقتنامه مغایرت داشته مفاد این اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با هر انجام ) ب(

  باشد، یا

  وجود هر وضعیت دیگري،) پ(

از گرفت  موافقتنامه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به آن تعلق میه موجب این گونه منفعتی که ب هر

از نیل به هر یک از اهداف این موافقتنامه جلوگیري به عمل آمده است،  لطمه دیده یایا  رفتهبین 

به طرف  خود را  مکتوب ، توضیحات یا پیشنهادهايموضوعبخش رضایت تعدیلتواند به منظور  می

هاي ارایه  یا پیشنهاد وضیحاتشود، باید ت هر طرفی که بدین ترتیب با وي گفتگو می. دیگر ارایه نماید

  .شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد

ها برقرار نشود یا بخشی بین طرفروز تعدیل رضایت 60چنانچه در زمان متعارف و حداکثر ظرف  - 2

توان به کارگروه این ماده وجود داشته باشد، مساله را می) 1(بند ) پ(یکی از مشکالت موضوع جزء 

کارگروه مشترك باید فوراً هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار  .مشترك ارجاع داد

  .هاي مناسبی را ارایه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ کندداده، توصیه

تواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به کارگروه مشترك می - 3

عهدات به طرف دیگر به موجب این موافقتنامه اقدام کند، مشروط بر تعلیق امتیازات مزبور یا سایر ت

  . این که شرایط را به اندازه کافی حاد تلقی نماید
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 استمرار همچنان امر نیا و نگردد هاطرف نیب اجماع جادیا به موفق مشتركچنانچه کارگروه  - 4

 نه،یزم نیا در دعوا ۀاقام بر یمبن گرید طرف حق به لطمه بدون تواندیم مربوطه طرف باشد، داشته

  .دینما اقدام خود ازاتیامت ۀطرف کی قیتعل به نسبت موافقتنامه 8 فصل موجب به

  هاي تجاري دولتیبنگاه 11. 2ماده 

 اداره، تأسیس یـا  صرف نظر از محل آنشود که اگر بنگاهی دولتی را،  متعهد می هر طرف) الف(1-43

ها  در خرید باید اعطا نماید، این بنگاه 44رسماً یا عمالً امتیازات انحصاري یا ویژه هر بنگاهیکند یا به 

منطبـق بـا اصـول کلـی رفتـار       باشـند، مـی  متضـمن واردات یـا صـادرات   خـود کـه   هـاي  یا فروش

 بازرگانـان دولتی مؤثر بـر واردات یـا صـادرات     ، ناظر بر تدابیرموافقتنامهاین  آمیز مقرر در تبعیض غیر

  .کندعمل  ،خصوصی

با توجه مقتضی به دیگر باید هایی است که چنین بنگاه الزاماین بند حاکی از این ) الف( جزء مفاد) ب(

، از جملـه  45مالحظات تجـاري بر طبق هاي خود را منحصراً  ها یا فروش موافقتنامه، خریداین  مقررات

شرایط خرید یـا فـروش انجـام     سایرونقل و  ، حملریابیبازا قابلیتقیمت، کیفیت، در دسترس بودن، 

-ها یـا فـروش   در چنین خریدهاي طرف دیگر امکان رقابت براي بنگاهعرف تجاري طبق  برو  دهند

  .کنند فراهم هایی را
این بند  )الف( موضوع جزءاعم از این که ( تحت صالحیت خود را نباید بنگاهها طرفیک از هیچ ) پ(

  .این بند منع کند )ب(و  )الف(هاي جزءطبق اصول بر از عمل کردن  ،)خیرباشد یا 

و فـروش   براي مصرف فوري یا آتی دولتـی  46کاالهادر مورد واردات  نباید این ماده )1(بند  مفاد -2

 ی بایددر خصوص چنین وارداتی، هر طرف. گردد اعمالمجدد یا استفاده در تولید کاالها جهت فروش، 

  .کندو منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ  بیطرفانهرفتاري 

 هـاي خـود   فعالیـت  تواننـد بـا  می )1 ( بند )الف( موضوع جزءهاي که بنگاه بر این باورند هاطرف -3 

مذاکرات مبتنی بـر   ی،الملل براي گسترش تجارت بین ،موانعی جدي براي تجارت به وجود بیاورند، لذا

  .است بسیار مهم، مزبور ك به منظور تحدید یا تقلیل موانعمشترمزایاي متقابل و  رفتار

                                                           
اند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهاي  ها تأسیس شده هاي بازاریابی که توسط طرف عملیات هیئت -43

ها ایجاد شده و به خرید و فروش اشتغال ندارند، ولی ط طرفهاي بازارایابی که توس هاي هیئت فعالیت. باشند می) ب(و ) الف(

اخذ . باشندشود، مشمول مواد مرتبط با این موافقتنامه می به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی می

نیست، مشروط  هاي مختلف توسط یک بنگاه دولتی براي فروش یک کاال در بازارهاي مختلف با مفاد این ماده مغایر  قیمت

هاي اخذ شدة مزبور به دالیل تجاري براي درنظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهاي صادراتی  بر این که تفاوت قیمت

  .باشد

تدابیر دولتی که بمنظور تضمین استانداردهاي کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی یا مزایاي اعطایی  -44

هاي تجاري بنگاه هاي  اند، اما دولت اختیار اعمال کنترل بر فعالیت وضع شده براي بکارگیري منابع طبیعی ملی

  .شود شمرده نمی» مزایاي انحصاري یا خاص« مورد نظر را ندارد 

اش به  تواند که این وام را در الزامات خرید خارجیکند، می دریافت می) قرضه مقید(کشوري که یک وام مقید  -45

  .بگذاردحساب مالحظات تجاري 

محدود به مفهوم کاالها در عرف عملیات تجاري است و براي شمول خرید و فروش خدمات » کاالها«اصطالح  -46

  .در نظر گرفته نشده است
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4-   

 هـا  آن این ماده به سـرزمین  )1(بند ) الف( موضوع جزءهاي را که بنگاه باید کاالهایی هاطرف) الف(

  .برسانند کارگروه مشتركد، به اطالع نماین ا صادر میجوارد یا از آن

نیسـت،   این موافقتنامـه ) 1(در فهرست پیوست که  کاالییطرفی که انحصار واردات را در مورد ) ب(

 47که تجارت قابل تـوجهی  کند، باید به درخواست طرف دیگر میمجوز آن را صادر یا  ،حفظ یابرقرار 
اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا  ۀنمون ةدارد، مبلغی را که طی دور کاالدر مورد آن 

به اطالع طـرف   ،مزبور را کااليبراي فروش مجدد  بهاي درخواستی، در صورت عدم امکان این امر

  .برسانددیگر 

 بـر منـافع  این ماده  1بند  )الف(موضوع جزء هاي بنگاهی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت یطرف) پ(

 ةیا اجازه دهند هحفظ کنند یا دارد، از طرف برقرار نامطلوبتأثیر به موجب این موافقتنامه  طرف مزبور

مفـاد ایـن   اجـراي   نـاظر بـر  هـاي خـود   درباره فعالیـت  را کند اطالعاتیمی  چنین بنگاهی درخواست

  .ارایه کندموافقتنامه 

آن مـانع   افشـاي  کـه  کند،نمی اي افشاي اطالعات محرمانهبه این بند هیچ طرفی را ملزم  فادم) ت(

هاي خاص  افع تجاري مشروع بنگاهنیا به م باشدومی اي دیگر مغایر منافع عم اجراي قانون یا به گونه

  .دزنلطمه 

  

  کارهاي تجاري چاره: 3فصل 

  تعاریف 1. 3ماده 

  :شوندتعاریف زیر در راستاي اهداف این فصل به کار برده می) الف

تدبیري است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدأ تولید شده  – "تدبیر ضد قیمت شکنی"

در طرف دیگر، به منظور خنثی سازي یا جلوگیري از قیمت شکنی که منجر به لطمه یا تهدید جـدي  

شود، اتخاذ و بر طبق مفاد این فصل اعمـال  یا تأخیر قابل مالحظه در تأسیس یک صنعت داخلی می

  نماید؛می

تدبیري است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در  – "ظتی دو جانبهتدبیر حفا ") ب

طرف دیگر، به منظور جلوگیري یا خالصی از تهدید یا لطمۀ جـدي بـر صـنعت داخلـی، کـه باعـث       

افزایش واردات آن کاال در اثر کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی بـه موجـب ایـن موافقتنامـه     

  . نمایدق مفاد این فصل اعمال میباشد، اتخاذ و بر طبمی

تدبیري است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر،  – "تدبیر جبرانی")پ

به منظور خنثی سازي یارانه خاص ارایه شده در سرزمین طرف مزبور که منجر بـه لطمـۀ جـدي یـا     

 کند؛تهدید یا تأخیر در تأسیس یک صنعت داخلی شده است، اتخاذ و بر طبق این فصل اعمال می

                                                           
اي است بین قیمتی که توسط واردکننده انحصاري براي کاالهاي وارداتی اخذ  به معنی حاشیه» اضافه قیمت«. 47

هاي مترتب بر  این موافقتنامه، حمل و نقل، توزیع و سایر هزینه 20توجه به ماده  هاي داخلی با بدون مالیات(شود  می

  .هاي تحقق یافته است و بیش از هزینه) خرید، فروش یا فرآوري بیشتر و یک حاشیۀ سود معقول
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تدبیري است که یک طرف در مورد محصـول وارداتـی، بـه منظـور      – "تدبیر حفاظتی عمومی ")ت

جلوگیري یا خالصی از تهدید یا لطمۀ جدي ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افـزایش واردات  

  کند؛ آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و بر طبق مفاد این فصل اعمال می

  

  مت شکنیتدابیر جبرانی و ضد قی 2. 3ماده 

بینی شده است، هر طرف بایـد تـدابیر ضـد    جز در مواردي که در این فصل به نحو دیگري پیش -1

قیمت شکنی و جبرانی را بر طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت شکنی و جبرانـی خـود اعمـال    

  .نماید

صادراتی آن از یک طرف به  که قیمتشود یک محصول در صورتی قیمت شکنی شده تلقی می -2

طرف دیگر در جریان معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه براي کاالي مشابهی باشدکه براي 

فروش محصول مشابه در بـازار داخلـی طـرف    . مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است

هـاي اداري،  ه عالوه هزینـه هاي تولید بصادرکننده به قیمت هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه

بـراي مقاصـد   . گـردد هاي عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجـارت تلقـی مـی   فروش و هزینه

محصول مشابه در فرآینـد معمـول تجـارت در بـازار      هاي ضد قیمت شکنی زمانی که فروشبازرسی

داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلـی  

هایی اجازة مقایسه مناسب داده نشـود، حاشـیۀ قیمـت شـکنی بـه      کشور صادرکننده، به چنین فروش

گـردد،  اند، تعیـین مـی  که به کشور ثالث صادر شده سهیمقاهاي محصوالت مشابه قابل نسبت قیمت

مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینۀ تولید در کشور مبدأء به عـالوة  

هـا معمـوالً بـر     از نظر این بند، هزینـه . هاي عمومی و سود باشدمبلغ متعارف اداري، فروش و هزینه

گردد، مشروط بر این که چنـین سـوابقی بـا    کننده محاسبه می دمبناي سوابق مورد قبول صادر یا تولی

هاي مربوط به تولیـد   کننده منطبق باشند و هزینه اصول حسابداري مورد قبول همگان در کشور صادر

، باید تمـام شـواهد قابـل    مقامات . و فروش محصول تحت بررسی را به طور متعارف منعکس سازند

کننـده در   ها، از جمله مواردي را که توسط صـادر یـا تولیـد    دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه

هایی توسط  گردد، را بررسی کنند، مشروط بر این که درگذشته چنین تخصیص جریان تحقیق ارایه می

هـا و اسـتهالك و   هاي مناسب باز پرداخت بدهی کننده به ویژه در خصوص تعیین دوره یا تولید  صادر

اي مورد استفاده قرار گرفتـه  هاي توسعه اي و سایر هزینه هاي سرمایه ینههاي مالیاتی براي هزمعافیت

آینده و یا جـاري    تولیدها در اي که جنبه تکراري نداشته و نفع آنبراي آن دسته از اقالم هزینه. باشد

هاي انجام شده در طول مدت تحقیـق   شود، یا در خصوص اوضاع و احوالی که در آن هزینه عاید می

شوند، مگـر ایـن کـه    ها به نحو مقتضی تعدیل می گیرند، هزینه اندازي قرار می ثیر عملیات راهتحت تأ

در راستاي اهداف این بنـد، مبـالغ    48.تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشندپیش

هاي واقعـی مربـوط بـه     هاي عمومی و سود، باید بر داده هزینه هاي اداري، فروش و مربوط به هزینه

                                                           
اندازي باشد یا اگر بیش  ها در پایان مدت راه گیرد، باید منعکس کنندة هزینه اندازي صورت می تعدیلی که به دلیل عملیات راه -48

توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند،  هاي میهایی که مقام از مدت تحقیق به طول بیانجامد، آخرین هزینه

 .مبنا قرار خواهد گرفت
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کننده تحت بررسـی   یا تولید  تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه که توسط صادر

توان بر اساس  هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می. است، مبتنی باشد

  :  عیین نمودیکی از مبانی زیر ت

کنندة مورد بحث در خصوص تولیـد و   ر یا تولید مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صاد) 1(

  محصوالت؛ کلی گروه همانکشور مبدأ  داخلی بازار درفروش 

کنندگان منوط به  توسط دیگر صادر یا تولید افتهی تحقق و شدهمیانگین موزون مبالغ واقعی صرف ) 2(

  وص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ؛تحقیق در خص

گـردد از   هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که براي سود بدین ترتیب تعیـین مـی  ) 3(

کنندگان از بابت فروش محصوالت از همان گروه کلی در بازار داخلـی   سودي که دیگر صادر یا تولید

  .کنند، فراتر نرود یکشور مبدأ به طور معمول کسب م

ربط بر این نظر باشند که قیمـت   ذي مقاماتدر مواردي که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا  -3

و واردکننده یا یک شخص ثالث قابـل اعتمـاد     صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر

وارداتی به آن قیمت بـراي بـار    شود که محصوالتنیست، قیمت صادراتی بر مبناي قیمتی تعیین می

شوند، یا اگر محصوالت مزبور به خریـداري مسـتقل    اولین بار به خریداري مستقل مجدداً فروخته می

مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده اند مجدداً به فـروش نرسـند، بـر مبنـاي متعـارفی      

  . کنند  تعیین مقاماتممکن است  که خواهد بود

ایـن مقایسـه بایـد در    . میان قیمت صادراتی و ارزش عادي، باید صورت گیرد منصفانه اي مقایسه -4

هــاي انجــام شــده، ســطح مشــابهی از تجــارت، معمــوالً در ســطح درب کارخانــه، و از نظــر فــروش

هایی، از جمله تفاوت در ضوابط و ه دلیل تفاوتب، . االمکان نزدیک به همان زمان، صورت گیرد حتی

هـاي دیگـري کـه    ط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوتشرای

 توجـه  باگذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی،  ها تأثیر میمعلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمت

در مـورد  هـا  ها یا معافیتنیز باید تخفیف 3مذکور در بند  ددر موار. گرددمنظوري آن، باید هاتیمز به

شود،  هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت میها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات هزینه

ها تحـت تـأثیر قـرار گیـرد،     اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت. در مورد سود متعلقه منظور گردد

یِ سـاخته شـده   ارزش عادي را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت قیمـت صـادرات   مقامات

مقام صالحیتدار طـرف  . باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد

اي هاي مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطالعـاتی بـراي تضـمین مقایسـه    مزبور براي طرف

  .کند ها نباید تحمیلنامتعارفی را براي اثبات به طرف  عادالنه الزم است و مسؤولیت

این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبـدیلی بایـد بـا     4هنگامی که مقایسه به موجب بند ) 1( 

استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، بـه شـرطی کـه فـروش ارز در بازارهـاي سـلف       

-مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار می

-در جریان تحقیق، به منطور تعدیل قیمت مقاماتنظر شود و   از نوسانات نرخ ارز باید صرف. یردگ

کنندگان فرصت دهند تا منعکس کننده تغییرات مستمر نرخ  روز به صادر 60هاي صادراتی حداقل 

  .ارز طی دوره تحقیق باشد
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شـکنی طـی مرحلـۀ     اشیه قیمت، وجود ح)4(با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند ) 2(

هاي تمـام  بازرسی معموالً بر مبناي مقایسه میانگین موزون ارزش عادي با میانگین موزون قیمت

هـاي صـادراتی یکایـک    مبادالت صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادي و قیمـت 

اتی بیابند کـه میـان   هاي صادرالگویی براي قیمت مقاماتاگر . معامالت تشخیص داده خواهد شد

هاي زمانی، تفاوت چشمگیري را نشان دهد، و توضـیحی بـراي    خریداران مختلف، مناطق یا دوره

ها با استفاده از مقایسۀ مقتضـی میـان یـک میـانگین مـوزون بـا       علت عدم امکان لحاظ اختالف

  مبناي بر شده  یینتع توان ارزش عادي میانگین موزون یا یک معامله با معامله وجود داشته باشد، می

  .معامالت صادراتی مقایسه کرد  یکایک  قیمت  را با موزون  میانگین

شوند، بلکه از یـک کشـور واسـطه بـه      در موردي که محصوالت مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمی -5

کننـده   کننـده بـه طـرف وارد    شوند، قیمت فروش محصوالت از کشور صادر کننده صادر می طرف وارد

اگر براي مثال این محصوالت . قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد   با قیمتمعموالً

شده باشند یا محصـوالت مزبـور در کشـور    ) ترانسشیپمنت(رکننده تراباري  صرفاً از طریق کشور صاد

ته باشـد،  اي وجود نداشـ ها قیمت قابل مقایسهکننده براي آن کننده تولید نشده یا در کشور صادر صادر

  .گیردبا قیمت در کشور مبدأ انجام می  مقایسه

به معناي محصولی یکسان خواهـد بـود یعنـی،     "محصول مشابه"در سراسر این فصل اصطالح  -6

مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی 

مشخصات محصول تحت بررسی  بسیار شبیه  خصاتی دیگر، به رغم عدم شباهت کامل، اما داري مش

  . باشد

  :، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد که فصل نیادر داستاي اهداف  -7

به وجود داشته باشد،  طرف صادرکننده سرزمیندر  عمومی نهاددولت یا هر از سوي  کمک مالی) الف

  :  که در مـوارديطور مثال 

، )یهتزریق سرما هاي بالعوض، وام ومثالً کمک( انتقال مستقیم وجوهعمل یک دولت متضمن ) 1(

 ؛ )تضمینات وام مـثالً( انتقاالت بـالقوه مسـتقیم وجـوه یـا تعهـدات باشـد

مثالً ( چشم پوشی گردد شـد، وصـول نشـود یـا از آندرآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می) 2(

 )مالیاتیهاي مالی مانند تخفیفات مشوق

 نماید؛ها را خریداري ، فراهم یا آنبه جز زیر ساخت کلی ،کاالها یا خدماتی را، دولت) 3(

یـک یـا چنـد    انجام دهد یـا انجـام    را هایییک سازوکار تأمین مالی، پرداختا استفاده از دولت ب) 4(

وظایف دولت تفـاوتی  است و با  بر عهده دولت را که معموالًباال  )3(تا  )1( هايردیف وظیفۀ موضوع

  دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛  محول یا یک نهاد خصوصیبه ندارد، 

  یا

هر نوع حمایت درآمدي یا قیمتی براي دریافت کنندة یارانه که به طور مستقیم یـا غیـر مسـتقیم    ) ب

مشـابه بـه   جهت افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا براي کـاهش واردات کـاالي   

  گردد؛همین طرف اعمال می

  و 
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  .نفعی منتقل گردد وسیله بدین) پ

شـود کـه   یارانۀ اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان یارانۀ خـاص لحـاظ مـی    -8

ها یـا  دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه

یارانه که به بنگاه هاي معینی واقع در . در حیطۀ صالحیت مقام اعطا کننده، محدود باشدصنایع، واقع 

گردد، خاص خواهد یک منطقه جغرافیایی تعیین شده در حیطه صالحیت مقام اعطا کننده، محدود می

ر بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ هاي مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظ. بود

  .تلقی شود خاص ارانهاین موافقتنامه نباید ی

  :دواعمال شباید اصول زیر به منظور تشخیص این که آیا یک یارانه خاص است،  -9

کنـد،  عمـل مـی   که مقام اعطا کننده بـه موجــب آن   قوانینییا  ،در مواردي که مقام اعطاکننده) الف

اي خـاص محسـوب   یارانه محـدود سـازد، چنـینهـاي معینـی یارانه را به بنگاهدسترسی به صراحتاً 

  .شودمی

کنـد،  عمـل مـی   که مقام اعطا کننـده بـه موجــب آن    قوانینیدر مواردي که مقام اعطا کننده یا ) ب

یارانـه  بـراي یارانه و مبلغ آن تعیین نمایـد،  را ناظر بر واجد شـرایط بـودن  ٤٩عینیشرایط معیارها یا 

ـ  که این ، مشـروط بـرنیست خاص پایبنـدي بـه     و خودکـار محـرز گـردد   طـور  هواجد شرایط بودن ب

 سایرمقررات، یا  در قـوانین، بایـدشرایط این معیارهـا یـا . شدو شرایط مزبور وجود داشته بامعیارهـا 

 .شته باشنددابر آن اساس قابلیت راستی آزمایی را درج شوند تا و با جزئیات  وضـوحه باسناد رسمی 

جزء هاي الـف و ب،  اعمال اصول مقـرر در عدم خاص بودن ظاهري، در نتیجه چنانچه علیرغم ) پ

 مــورد توانـد  می ، سـایر عوامـلباشد وجـود داشـتهتصور خاص بودن یارانه  مبنی بر در واقع دالیلی

برنامـه   از هاي معــین استفاده تعداد محدودي از بنگاه: عبارتند از مورد نظر عوامل. دگیرمالحظه قرار

زیاد و بدون تناسب به  ۀیاران از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـاي شخصم یهایبنگاه ة، استفادايیارانه

در اجــراي   50.یارانه، نظر خود را اعمال کرده اســت ة مقام اعطاکنندروشی که  به و ،ي معیناهبنگاه

یارانـه و همینطـور    ةمقام اعطاکنند حیطۀ صالحیتهاي اقتصادي در فعالیت ، درجـه تنـوعجزءایـن 

  .دریمدنظر قرار گ، باید شد اجرا میاي یارانهۀ مـدتی کـه برنامـطول 

 ادلـه براسـاس   ایـن مـاده بـی شـک     9و  8مفاد بند هاي  به موجب هرگونه تعیین خاص بودن -10

  .دباشقابل اثبات دعوا باید  مثبـتمستقیم و 

  :خاص قلمداد می کند، چنانچهاي را صادرکننده هر گونه یارانه -11

                                                           
هاي مشخصی را هامعیارها یا شرایط عینی مورد استفاده در اینجا، به معنی معیارها و شرایطی است که بی طرفانه بوده، بنگ -49

 .به سایرین ترجیح ندهند، ماهیتی اقتصادي داشته باشد و به طور گسترده به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه

، و دالیل چنین اندشدهیا پذیرفته  ردهایی که براي یارانه در این خصوص، بویژه، اطالعات مربوط به فراوانی درخواست -50

  .ید لحاظ شودهایی باتصمیم
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واقعبه یا  طرف صادرکننده به استناد قانوناي وابسته، که یارانه) الف
51

به فقطیی یا به عنـوان ، چه 

  ؛باشدموکول به عملکرد صادراتی  اعطاي آندیگر، شرط یکـی از چنـد

فقطیی یا به عنوان یکی از چند استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع، چه به  به اي کهیارانه) ب

کاالهاي وارداتی  نسبت بهاز کاالهاي داخلی  ترة بیشاستفاد موکـول بـه اعطاي آندیگـر،  شرط

  .باشد

این ماده  6کننده بر طبق بند کننده به منظور محاسبۀ نفع دریافتمقام تحقیقاز هر روشی که  -12

  : شداستفاده کندة باید با رهنمودهاي زیر سازگار با

تهیه سهم سرمایه از سوي دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آن که تصمیم ) الف(

سرمایه گذاران ) از جمله پوشش خطر سرمایه(گذاري هاي معمول سرمایهگذاري مغایر روشسرمایه

 .خصوصی در سرزمین طرف دیگر در نظر گرفته شود

التفاوت مبلغی که یک وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما ما به ) ب(

اي در قبال وام تجاري که کنندة وام دولتی باید بپردازد با مبلغی که به طور مقایسهشرکت دریافت

 . شودتوانست از بازار دریافت کند، باید بپردازد، نفع تلقی میمی

وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر این که میان مبلغی که شرکت دریافت ضمانت ) پ(

کنندة تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاري بدون ضمانت دولتی 

تفاوت مزبور نفع است، که براي هر گونه تفاوت در عوارض تعدیل شده . تفاوت وجود داشته باشد

  .است

تدارك کاالها یا خدمات یا خرید کاالها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آن ) ت(

تر هایی بیشهاي الزم، یا این که خرید در مقابل پرداختکه تدارکات براي مقادیري کمتر از پرداخت

ازار کاال یا خدمات مورد مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر ب. از مبالغ الزم صورت گیرد

از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر (نظر 

 .کننده یا خریدار تعیین شوددر کشور، باید توسط تهیه) شرایط خرید یا فروش

پایه تحقیقات  کنند که برها تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال میطرف -13

تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یک سال به . مقام صالحیتدار براساس مفاد این ماده باشد

  .ماه به طول بیانجامد 18اتمام برسد و در هیچ موردي نباید بیش از 

هر تحقیقی باید براساس درخواست مکتوب از سوي صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن  -14

یا یارانۀ ) براي تحقیق ضد قیمت شکنی(براي قیمت شکنی ) الف(شامل شواهد کافی شروع شود و 

رابطه سببیت میان ) پ(و  52لطمه به صنعت داخلی) ب(، )براي تحقیق در مورد تدابیر جبرانی(خاص 

                                                           
شود که حقایق نشان دهند که اعطاي یارانه، بدون آنکه از نظر قانونی ملزم به عملکرد این استاندارد وقتی محقق می -51

هاي صرف این حقیقت که یارانه به بنگاه. صادراتی باشد، به واقع مقید به درآمدهاي صادراتی محقق یا پیش بینی شده است

 .تنها دلیل براي در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مفاد این بند نیستصادرکننده اعطا می شود، 
مگر این که به طریق دیگري تصریح شده باشد، به معناي لطمۀ قابل مالحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمۀ قابل  ،"طمه" -52

  .مالحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل مالحظه در ایجاد چنین صنعتی است
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براي تحقیق در مورد تدابیر (یا واردات یارانه اي ) براي تحقیق ضد قیمت شکنی(واردات زیر قیمت 

  .و لطمۀ ادعا شده به صنعت باشد )جبرانی

درخواست براي تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطالعاتی به شرح زیر باشد که به طور  -15

  : متعارف قابل دسترسی براي متقاضی است

مشخصات درخواست کننده و ارایه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کاالي مشابه ) الف(

شود، در درخواست باید وقتی درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی ارایه می .توسط درخواست کننده

یا انجمن هاي تولیدکنندگان (با ارایۀ فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کاالي مشابه 

و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کاالي ) داخلی کاالي مشابه

 تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارایه شده است؛مشابه توسط 

توضیحات کامل در مورد کاالیی که ادعاي برخورداري از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، ) ب(

نام کشور یا کشورهاي مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا 

 ه و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده آن کاالي مورد نظر؛تولیدکنندگان خارجی شناخته شد

 شواهدي راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛) پ(

این شواهد از جمله اطالعات مربوط به تحوالت حجم واردات ادعایی داراي یارانه، تاثیر این ) ت(

پی در پی واردات بر صنعت داخلی که با  هاي کاالي مشابه در بازار داخلی، و اثراتواردات بر قیمت

هاي مربوطه بر وضعیت صنعت داخلی اثر گذارند، دلیلی براي اثبات این است که عوامل و شاخص

 .باشداي میادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات یارانۀ واردات یارانه لطمۀ

باشد که به شرح زیر براي فرم درخواست براي تحقیق ضد قیمت شکنی باید شامل اطالعاتی  -16

  :  متقاضی به طور متعارف قابل دسترسی است

مشخصات درخواست کننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کاالي مشابه توسط ) الف(

به هنگام ارایۀ فرم درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن . درخواست کننده

یا مجامع تولیدکنندگان داخلی (تولیدکنندگان شناخته شدة داخلی کاالي مشابه ارایۀ فهرست تمامی 

و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کاالي مشابه ) کاالي مشابه

 توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارایه شده است؛

ي مورد ادعاي قیمت شکنی شده، نام کشور یا کشورهاي مبدأ یا توضیحات کامل در مورد کاال) ب(

صادرکننده  مورد نظر، مشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست 

 اشخاص شناخته شدة واردکنندة کاالي مورد نظر؛

ر کشور یا هایی که کاالي مورد نظر براي مصرف در بازار داخلی داطالعات درخصوص قیمت) پ(

یا در صورت اقتضا، اطالعاتی (کشورهاي مبدأ یا صادرکننده، بر طبق آن فروخته شده است 

هایی که بر طبق آن کاال از کشور یا کشورهاي مبدأ یا صادرکننده به کشور یا، درخصوص قیمت

هاي و اطالعات در مورد قیمت ) شود یا در مورد ارزش ساخته شدة کاالکشورهاي ثالث فروخته می

هایی که کاال اول بار به یک خریدار مستقل در سرزمین صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمت

 . شودطرف واردکننده مجدداً فروخته می
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اطالعات درخصوص تحوالت حجم واردات کاالي مورد ادعاي قیمت شکنی شده، و تاثیر این ) ت(

اثیر پی در پی واردات بر صنعت داخلی، به نحوي که واردات بر قیمت کاالي مشابه در بازار داخلی و ت

  . هاي مربوط اثر گذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوندعوامل و شاخص

ربط تحقیق کننده تصمیم بگیرد که بدون دریافت  چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذي -17

قی را آغاز کند، فقط در صورتی درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا بطرفیت از آن چنین تحقی

یا ) براي تحقیق ضد قیمت شکنی(شکنی  دست به تدبیر خواهد زد که مدارك کافی در مورد قیمت

، لطمه و رابطۀ علّی براي توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته )براي تحقیق تدبیر جبرانی(یارانۀ خاص

ار طرف مربوط، بر مبناي بررسی میزان تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آن که مقام صالحیتد. باشند

مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص  محصولحمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی 

درخواست در . از آن انجام گرفته است تیطرفه بدهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا 

انجام شده تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن »  آن از تیبطرف یاتوسط صنعت داخلی "صورتی 

درصد کل تولید محصول مشابه  50ها بیش از آن  کنندگان داخلی باشد که مجموع تولید دسته از تولید

-شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته  تولید

درصد  25کنند کمتر از اخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت میکنندگان د البته، وقتی تولید. اند

گونه  کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچ

  .تحقیقی آغاز نمایند

براي (شکنی  به محض این که مقام صالحیتدار قانع شود که مدارك کافی در مورد قیمت -18

رسیدگی به  توجیه برايیا لطمه وارده ) براي تحقیق تدبیر جبرانی(یا یارانه ) د قیمت شکنیتحقیق ض

در مواردي که . را رد و بالفاصله تحقیق را متوقف کند وجود ندارد، باید درخواست انجام شده تدبیر

ل حداقشکنی، یا میزان یارانه در سطح  طرف مربوطه تشخیص دهد حاشیه قیمت  صالحیتدارمقام 

شکنی شده یا داراي یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل  یا حجم واردات قیمت باشد، می

  .اغماض است، باید بالفاصله تحقیق متوقف نماید

به کل  "صنعت داخلی"جبرانی، اصطالح  وی شکن متیق ضد از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر -19

اي از  ها سهم عمدههایی که مجموع تولید محصوالت آنکنندگان داخلی محصوالت مشابه یا آن تولید

  :گردددهند، اطالق می کل تولید داخلی آن محصوالت را، جز در موارد زیر تشکیل می

شـکنی   مـت کنندة محصول قی ، یا خود وارد53کنندگان مرتبط یا وارد  کنندگان با صادر هرگاه تولید) الف

کنندگان  توان با ارجاع به بقیه تولید را می "صنعت داخلی"شده یا داراي یارانۀ ادعایی باشند، اصطالح 

  تعریف کرد؛

                                                           
) الف(اي اهداف این بند تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده می شوند که اگردر راست -53

هردو آنان مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی ) ب(یکی از آنان مستقیم یا غیرمستقیم دیگري را کنترل کند؛ یا 

ستقیم یا غیر مستقیم کنترل کنند، مشروط بر اینکه زمینه هایی دو طرف با یگدیگر شخص ثالثی را م) پ(کنترل شوند؛ یا 

 دوجو براي باور یا شک نسبت به تاثیر این رابطه بین رفتاري که با تولیدکننده مرتبط و تولیدکننده غیرمرتبط صورت می گیرد

ر قانونی یا عملیاتی در تواند کس دیگري را کنترل کند که یکی از نظ، کسی میبنددر راستاي اهداف این  .باشد داشته

  .موضعی است که می تواند محدودیت یا هدایت را بر دیگري اعمال نماید
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در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است سرزمین هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند ) ب

  ه عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بـر کنندگان هر بازار را ب بازار رقابتی تقسیم گردد و تولید

کنندگان در چنین بازاري تمام یا تقریباً تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند،  تولید) الف(این که 

کنندگان محصول مورد بحث در سایر نقـاط آن   درخواست در آن بازار به حد زیادي توسط تولید) ب(و

توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگـر سـهم    ن اوضاع و احوالی میدر چنی. سرزمین تأمین نگردد

شکنی شـده یـا    اي از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات قیمت عمده

شکنی شده یا داراي یارانه  عالوه، واردات قیمتداراي یارانه در این بازار منفک، وجود داشته باشد و به

  .گان تمامی یا تقریباً همۀ محصول در چنین بازاري لطمه وارد آورده باشدکنند به تولید

به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت شکنی، کاالي وارد شده از یک طرف به سرزمین  -20

  . طرف دیگر نباید توأمان مشمول تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی قرار نخواهد گیرد

د قیمت شکنی یا جبرانی را براي واردات از طرف دیگـر اعمـال کنـد،    یک طرف نباید تدابیر ض -21

در مـورد تـدابیر ضـد قیمـت     (مگر این که در جریان تحقیقات مشخص گردد که تأثیر قیمت شکنی 

به نحوي است که منجر به بروز لطمه به صنعت ) در مورد تدابیر جبرانی(یا یک یارانۀ خاص ) شکنی

. آن یا خطر تأخیر قابل مالحظه در تأسیس صنعت داخلـی شـده اسـت   داخلی یا تهدید قابل مالحظۀ 

باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد  مثبتمستقیم و  شواهدي برمبناتعیین لطمه باید 

یا واردات داراي یارانه ) در مورد تحقیق ضدقیمت شکنی(شکنی شده  حجم واردات قیمت) الف(داشت 

و اثر این واردات بر قیمت هاي محصوالت مشابه در بـازار داخلـی و   ) ۀ جبرانیدر مورد تحقیق تعرف(

شکنی  بررسی اثر واردات قیمت. کنندگان داخلی چنین محصوالتی اثر بعدي واردات مزبور بر تولید) ب(

ـ ۀ تعرفـ  قیتحقدر مورد (یا واردات داراي یارانه ) یشکن متیق ضد قیتحقدر مورد (شده  بـر  ) یجبران

هاي اقتصادي مرتبط و مؤثر بر وضعیت  صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص

ی تولیـد، برگشـت   بـازده صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولیـد، سـهم بـازار،    

، اثـرات   شـکنی  هاي داخلی، بزرگی حاشیه قیمـت از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت استفاده، یا  سرمایه

بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودي انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانـایی افـزایش    منفی 

توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادي از  این فهرست جامع نیست و نمی. گذاري ها سرمایه یا سرمایه

ي بـرا (شکنی شده  ن واردات قیمتاثبات رابطه علّی میا. ها را لزوماً رهنمودي قطعی به شمار آوردآن

ـ ۀ تعرفـ  قیتحقي برا( ارانهي یدارا واردات ای) یشکن متیق ضد قیحقت و لطمـه بـه صـنعت    ) یجبران

مقام تحقیق کننده . داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیق کننده باشد

در ( ارانهي یدارا واردات ای) یشکن متیق ضد قیتحقي برا(شکنی شده  همچنین غیر از واردات قیمت

هرگونه عوامل شناخته شده دیگري را که همزمان به صنعت داخلی لطمه ) یجبرانۀ تعرف قیتحقمورد 

 بـر (شکنی شده  اند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت وارد آورده

ـ ۀ تعرف قیتحقدر مورد (رانه یا با یا) یشکن متیق ضد قیتحقي ادر مورد  . نسـبت داده شـود  ) یجبران

. تشخیص خطر لطمه قابل مالحظه باید بر واقعیات، و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد

در مـورد  (شـکنی   تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن وضعیت قیمـت 
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سبب ایراد لطمه گردد، بایـد  ) یجبرانۀ تعرف قیتحقي برادر مورد ( ارانهی ای) یشکن متیق ضد قیتحق

  .بینی شده باشد الوقوع بوده و به وضوح پیش قریب

توان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی  در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی می -22

در مـورد تحقیـق تعرفـۀ    (یا یارانۀ خاص ) در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی(شکنی  بر وجود قیمت

روز پس از آغـاز تحقیـق    60تدابیر موقتی نباید زودتر از . ها داده شده باشدو لطمۀ بعدي آن) جبرانی

االمکان براي مدت کوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجـاوز کنـد    اجراي تدابیر موقتی حتی. اجرا شوند

ربط و درخواسـت صـادرکنندگانی کـه     ذيیا در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی بنا به تصمیم مقامات 

هرگـاه مقـام   . ماه خواهد بـود  درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش

تواند براي برطـرف   شکنی، می صالحیتدار در جریان تحقیق، دریابد که عوارض کمتر از حاشیۀ قیمت

  .رتیب ممکن است شش و نه ماه باشدهاي زمانی مذکور به تکردن لطمه کفایت کند، بازه

پیش از آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات تعرفۀ جبرانی در خصوص واردات از طرف  -23

دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشن سازي وضعیت و حصول راه حل مورد 

، طرفی که کاالهاي آن موضوع عالوه طی دوره تحقیقاتبه. توافق متقابل دعوت به عمل آورد

ها جهت روشن شدن واقعیات عینی و تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی براي ادامۀ مشاوره

بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب . رسیدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد

ت هر طرف را از رسیدگی سریع در براي مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقاما

خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیمات اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجراي تدابیر 

طرفی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در . موقت یا نهایی بر طبق مفاد این موافقتنامه باز دارد

طرفی که کاالهاي آن موضوع تحقیق است اجازة حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به 

اي را بدهد که براي دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خالصه غیرمحرمانۀ اطالعات محرمانه

  .اندآغاز یا اجراي تحقیق مورد استفاده قرار گرفته

اساس  نرخ عوارض بر. میزان عوارض ضد قیمت شکنی نباید از حاشیۀ قیمت شکنی بیشتر باشد -24

محاسبۀ میزان اختصاص یارانه به هر واحد کاالي صادراتی برخوردار از یارانۀ جبرانی نیز نباید از 

  نباید. میزان یارانۀ خاص طرف صادرکننده  بیشتر باشد

سال تجاوز نماید و  5طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از  -25

ي قیمت شکنی یا اختصاص یارانه که باعث لطمه می شود ضروري باشد، الزم صرفاً مادامی که برا

- طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی شامل دورة اجراي تدبیر موقت می. مانداالجرا باقی می

سال بیشتر نخواهد بود می  5اي که از دورة اجراي تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی براي دوره. باشد

یا هم ) براي تحقیق ضد قیمت شکنی(ریخ آخرین بررسی که هم قیمت شکنی و هم لطمه تواند از تا

یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش ) براي تحقیق تعرفۀ جبرانی(اختصاص یارانه و هم لطمه 

تصمیم براي تمدید تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی در صورتی می . قرار گرفته است، تمدید شود

هایی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت خاذ شود که مقام هاي تحقیق کننده در بررسیتواند ات

شکنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف یک دورة 

یا شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتماالً موجب تداوم متعارف پیش از آن تاریخ شروع می
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در مورد تحقیقات ضد قیمت (یا قیمت شکنی ) در مورد تحقیقات عوارض جبرانی(ها طرح مجدد یارانه

  .و لطمه خواهد شد) شکنی

هاي خود، از جمله هاي ذینفع فرصت ارایۀ مدارك و دیدگاهکننده باید به طرفطرف تحقیق -26

-طرف تحقیق درخواست، صورت در. هاي ذینفع دیگر، را بدهدگویی به اظهارات طرففرصت پاسخ

منافعی مغایر  هـایی کـهتـا بـا طرفآورد هاي ذینفع این فرصت را فراهم براي تمام طرفباید  کننده

هاي و استدالل یابند طرح امکانمخالف  هـاينحوي که دیدگاهدارند، مالقات کنند، به منافع ایشان 

اي مبنی بر تعیین زمان و ف هاي ذینفع اطالعیهکننده باید براي طرطرف تحقیق. متقابل ارایه شوند

  .هاي مزبور را ارسال نمایدهاي مذکور و همچنین سواالت مورد بحث در مالقاتمکان مالقات

نفع در تحقیق، در مورد اطالعاتی که مقامات الزم دارند اطالع  هاي ذيباید به تمام طرف -27

تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط  رسانی و به آنان فرصت زیادي براي ارایۀ مکتوب

کند، با رعایت الزام به حفظ اطالعات  نفع کتباً ارایه می مدارکی که هر طرف ذي. دانند، داده شود می

مقامات به . کننده در تحقیق قرار گیردنفع شرکت هاي ذيمحرمانه، باید فوراً در اختیار دیگر طرف

کنندگان شناخته شده و به  ت مکتوب واصله را به صادرمحض آغاز تحقیق، متن کامل درخواس

- مقامات طرف صادرکننده ارایه خواهند کرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرف

، باید 28در مورد الزام حفظ اطالعات محرمانه، به نحو مقرر در بند . نفع مورد نظر قرار دهند هاي ذي

  .توجه مقتضی مبذول گردد

براي مثال، ( باشد کـه ماهیتـاً محرمانـهرا دلیل موجه، هرگونه اطالعـاتی  ۀاقام ها بنا برطرف -28

افشاي آن رقیب ایجاد کند یا  بدین خاطر که افشاي آن ممکن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـراي

داشته  اطالعات از وي کسب شده، اطالعـات یـا شخصـی کـه ةاثر سوء قابل توجهی بـر ارایه کننـد

محرمانه به همان ترتیب محرمانه ارایه شده باشد،  بـه صـورت براي تحقیق هایا توسط طرف) باشد

نموده را تسلیم آن طرفی که  و مکتوب مخصوص بـدون اجـازهمزبور اطالعـات  .تلقی خواهند کـرد

هاي ذینفع هاي تحقیق کننده، طرفطرف .نخواهد شدیا به وي منتقل ، افشا است براي شخص ثالث

این خالصه ها باید به . را ملزم به ارایۀ خالصه غیرمحرمانه آن خواهند کرد اطالعـاتارایه دهندة 

ارایه شده به صورت  اطالعـاتاندازه کافی با جزئیات همرا باشد تا امکان درك مناسب موضوع 

مکان تخلیص اطالعات توانند عدم اهاي مذکور میدر شرایط استثنایی، طرف. محرمانه را میسر نماید

  . مذکور را خاطرنشان کنند، در شرایط فوق، دالیل عدم امکان تخلیص باید ارایه گردد

تشخیص  در خصوص شروع تحقیقات، هرهاي ذینفع کننده باید به تمامی طرفطرف تحقیق -29

فسـخ  تعهدات قیمتی،در خصـوص قبـول  مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی

  .اي عمومی صادر کندشکنی قطعـی، اطالعیه قیمت ضد ی و لغو عـوارضاتتعهد چنـین

پیش از این که تشخیص نهایی طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را دارد،  -30

یا گیـري در خصـوص اعمـال اساسی تحت بررسی را که مبناي تصمیم واقعیـات باید صـورت گیـرد،

 ي بایـد زمانیگرافشـا این .رساندبهاي ذینفع است، به اطالع تمام طرفی بیر قطعـاتداعمال عدم 

  .ها فرصت کافی براي دفاع از منافع خود را داشته باشندکه طرف انجام گیرد

  :باشد در موارد زیرکافی اطالعات  باید متضمناطالعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق،  -31
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  آغاز تحقیق؛ زمان)الف

بندي آن به موجب سیستم کدگذاري و توصیف توصیف دقیق کاالي مورد تحقیق و طبقه) ب

  ؛ هماهنگ کاال

یا توصیف روش یا ) شکنی  تحقیق قیمتدر مورد ( شکنی در درخواست مبناي ادعاي قیمت) پ

  ؛)تعرفۀ جبرانی تحقیق در مورد(هاي تحقیق روش

  ها مبتنی است؛ عواملی که ادعاي ایراد لطمه بر آن ۀخالص) ت

و پاسخگویی به اظهارات  ابراز نظرارایۀ مدارك، هاي ذینفع جهت براي طرف زمانیهاي مهلت) ث

  هاي ذینفع؛سایر طرف

هاي ذینفع و طرفی را که کاالي وي تحت بررسی است بتوان به نشانی محلی که اظهارات طرف) ج

  آنجا ارسال نمود؛

  .کنندهحیتدار تحقیقنام، نشانی و شماره تماس مقام صال) چ

اي عمومی ، اطالعیهدر مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفیها باید طرف -32

ي هایافته هاي ذینفع ارسال نمایند که دربرگیرندة تمامرا به همراه گزارشی جداگانه براي تمامی طرف

  .مرتبط با اطالعیۀ مزبور باشد حقوقی مرتبط مورد اختالف و موضوعات و نتـایج تمـام اولیه و نهایی

اطالعیۀ عمومی در خصوص  اطالعات محرمانه، ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ -33

  : باشد موارد زیر باید شامل تشخیص مقدماتی

  توصیف دقیق کاالي موضوع تحقیق؛) الف

شده همراه با توضیح حاشیه قیمت شکنی و هاي تشخیص مثبت واردات قیمت شکنی زمینه) ب

  )در تحقیقات ضد قیمت شکنی( روش به کاررفتهتوضیح 

اي با توضیح وجود یارانه و ارایه میزان محاسبه شده یارانه هاي تشخیص مثبت واردات یارانهزمینه) پ

  )در تحقیقات تدابیر جبرانی(به ازاي هر واحد 

به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل مالحظه  هاي تشخیص لطمه قابل مالحظهزمینه) ت

  در تأسیس صنعت داخلی؛ 

یا ) در تحقیقات ضد قیمت شکنی(هاي ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت شکنی شده زمینه) ث

و لطمۀ قابل مالحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر ) در تحقیقات تدابیر جبرانی(اي یارانه

  مالحظه در تأسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛  قابل

  ارایۀ دالیل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیري از ایراد لطمه در طول دورة تحقیق؛) ج

اطالعیه عمومی در خصوص اطالعات محرمانه،  ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ -34

  :باشد شامل موارد زیرهر گونه تشخیص نهایی باید 

  کننده در راستاي تشخیص نهایی؛توضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط مقامات تحقیق) الف

  ها مبتنی بوده است؛اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آن) ب

  این ماده؛) 33(اطالعات مندرج در بند ) پ

  .حقیقهاي صادر و واردکنندگان محصول مورد تدالیل قبول یا رد استدالالت و درخواست) ت
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  تدابیر حفاظتی عمومی 3.3ماده 

جز مواردي که در این فصل به نحو دیگري پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی  -1

  .را بر طبق قوانین خود اعمال نماید

اعمال  را در مـورد یـک محصـولعمومی تواند یک تدبیر حفـاظتی در صورتی می هر طرف فقط - 2

محصوالت مشابه یا محصوالت مستقیماً رقابتی شده  یا خطر  به صنعت داخلی جدي ۀنماید که لطم

، چه به طور مطلق و چه زیاد مقادیربه سرزمین خود به  واردات این محصول بروز آن را به دلیل

 .کرده باشدنسبت به تولید داخلی، احراز 

به طور کلی به معناي  "صنعت داخلی"براي مشخص کردن لطمه یا خطر آن، اصطالح  - 3

باشد که در سرزمین یک طرف می مستقیماً رقابتی محصـوالتکنندگان محصوالت مشابه یا  تولید

ها سهم آن مستقیماً رقابتییا  کنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصوالت مشابهفعالیت می

 .دهد اي از کل تولید داخلی آن محصوالت را تشکیل می عمده

نظر از کشور صادرکننده، اعمال تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصوالت وارداتی، صرف - 4

اگر از . تواند در قالب سهمیه وارداتی باشدتدبیر حفاظتی عمومی می 3.2و  7.2علیرغم مواد . شود

خیر که میانگین تر از سطح دورة اسهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین

اي است که آمار آن در دسترس است، کاهش دهد، مگر آن که توجیه واردات در سه سال آخر نمونه

در . روشنی ارایه گردد، که براي جلوگیري از لطمۀ جدي یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است

فاظتی کننده تخصیص می یابد، طرفی که تدبیر حبه کشورهاي عرضه مواردي که یک سهمیه

کند ممکن است درمورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف عمومی را اعمال می

در مواردي که این روش به . اي دارددیگري باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل مالحظه

طور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوطه باید به طرف دیگر که داراي منافع قابل مالحظه در 

عرضۀ محصول است بر اساس نسبت هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن کاال که توسط ان طرف 

در سه سال گذشته ارایه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت 

 در مواردي که ایران درصدد اعمال تدبیر. آن کاال موثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص بدهد

حفاظتی در قالب سهمیۀ واردات و تخصیص آن به کشورهاي عرضه کننده است، چنین سهمیه هاي 

  . وارداتی باید براي هر یک از کشورهاي عضو اتحادیۀ اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود

. گرددصنعت داخلی تلقی می بـه وضـعیت یـک عمده جدي به معناي وارد آمدن زیان ۀلطم - 5

جـدي یـارفع آن اعمال  ۀتدبیر حفاظتی را فقط تا حد الزم براي جلوگیري از لطمـها باید طرف

 .سال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود 4دوره اعمال تدبیر حفاظتی از . نمایند

واردکننده مبنی بر  را، مشروط بر تشخیص مقامات صالحیتدار طرف 5بازه زمانی موضوع بند  - 6

آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهاي  رفع جدي یـا ۀلطماز تدبیر حفاظتی براي جلـوگیري  لزوم تداوم

  .، و وجود شواهدي مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور، می توان تمدید نمود12تا  8

 .دناظتی را اعمال کنتدبیر حف انجام تحقیق توسط مقام صالحیتدار،ند فقط بعـد از نتوامیها طرف - 7

و ایجاد امکان ارایۀ مدارك و هاي ذینفع عمـومی به تمام طرف ۀل اطالعیـتحقیق مزبور باید شام

مقام  .باشد ،هاسایر طرف بـه اظهـارات گوییپاسـخ هاي براي ایشان، از جمله فرصت دیدگاه
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منتشـر مربوطه  موضـوعی و حکمـیها و نتایج تمـام امـور یافته حاوي گزارشی راباید   صالحیتدار

 .کند

 .هاي عادالنه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایندها باید رویهطرف - 8

 :هر طرف باید موارد زیر را فوراً به طرف دیگر اطالع رسانی نماید - 9

 ؛ حفاظتی اتآغاز تحقیق) لفا

جدي یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛  ۀلطمنهایی در مورد ) یا(کسب یافته هاي اولیه و ) ب

 و 

  .گیري در خصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی تصمیم) پ

  :اطالعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر می باشد -10

  تاریخ آغاز تحقیق؛) الف

  ؛االتوصیف دقیق کاالي موضوع تحقیق و طبقه بندي آن به موجب سیستم هماهنگ ک) ب

  بازه زمانی مورد تحقیق؛) پ

  توضیحی در مورد دالیل آغاز تحقیق؛) ت

  بازه زمانی براي درخواست استماع؛) یا(برنامه زمانبندي جلسات استماع عمومی و ) ث

گویی به اظهارات سایر و پاسخ ابراز نظرارایۀ مدارك، هاي ذینفع جهت براي طرف زمانی هايبازه) ج

  هاي ذینفع؛طرف

  نشانی محلی که درخواست و سایر مدارك مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛) چ

  .کنندهنام، نشانی و شماره تماس مقام صالحیتدار تحقیق) ح

هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطالعات مربوط به موارد زیر  -11

  :را به طرف دیگر ارایه نماید

  شواهدي مبنی بر لطمۀ جدي یا خطر بروز آن بواسطه واردات افزایش یافته؛) الف

  توصیف دقیق کاالي مورد بررسی؛) ب

  توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهاد شده؛) پ

  تاریخ پیشنهادي جهت اجراي تدبیر؛) ت

  طول دورة مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازي تدریجی؛) ث

  ؛)در صورت قابل اعمال بودن(توسعه معاف از تدابیر حفاظتی  فهرست کشورهاي درحال) ج

  ؛)در موارد تمدید تدبیر حفاظتی(شواهدي مبنی بر این که صنعت مربوطه در حال تعدیل است ) چ

تبیین مبناي تشخیص وجود شرایط بحرانی و این که تأخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران ) ح

  ) تی موقتیدر موارد تدابیر حفاظ(گردد می

ها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقتنامه را در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف -12

  .رعایت نمایند

  .هایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازندها باید فرصتطرف -13
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  تدابیر حفاظتی دوجانبه 4. 3ماده 

حذف عوارض گمرکی به موجب این موافقتنامه، واردات هر کاالي چنانچه در نتیجه کاهش یا  - 1

این موافقتنامه از جانب هر طرف به سرزمین طرف دیگر در ) 1(داراي مبدأ مشخص در پیوست 

مقادیر به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی که منجر به لطمۀ جدي 

ه یا مستقیماً رقابتی یا خطر بروز آن در سرزمین طرف واردکننده به تولید صنعت داخلی کاالهاي مشاب

تواند با رعایت مفاد این ماده، تدابیر حفاظتی دو جانبه را به میزانی که براي شود، طرف واردکننده می

  .جبران لطمۀ وارده یا جلوگیري از بروز لطمه ضروري باشد، اعمال نماید

شود که مدارك واضحی مبنی بر لطمۀ جدي شرایطی اعمال میتدبیر حفاظتی دو جانبه صرفاً در  - 2

  .یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد

طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد باید فوراً و در هر مورد  - 3

ن اطالعیه باید حاوي تمامی اطالعات ای. پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطالع رسانی نماید

مربوطه، شامل شواهدي مبنی بر لطمۀ جدي یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق 

کاالي مربوطه و تدبیر پیشنهادي و همچنین تاریخ پیشنهاد شده براي اعمال تدبیر، طول دوره مورد 

  .رت مرتبط بودن، باشدانتظار و برنامه زمانبندي رفع تدریجی تدبیر در صو

به طرفی که ممکن است تحت تاثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شکل  - 4

روز از تاریخ اطالعیۀ  30طرف مورد نظر باید ظرف . آزادسازي تجاري به طرف مزبور پیشنهاد گردد

بل، اطالعات ارایه شده را بررسی این ماده، به منظور تسهیل راه حل مورد توافق متقا 3موضوع بند 

تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را براي حل در صورت عدم چنین راه حلی، طرف واردکننده می. نماید

مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل براي جبران، طرفی که نسبت به کاالي آن تدبیر 

تدبیر حفاظتی دو جانبه و تدبیر . اتخاذ نماید تواند تدبیر جبرانیحفاظتی دوجانبه اعمال شده است می

تدبیر جبرانی به طور معمول شامل تعلیق . جبرانی باید فوراً به طرف دیگر اطالع رسانی گردد

امتیازاتی است که به صورت قابل توجهی تاثیر تجاري معادل دارند یا امتیازاتی که به صورت قابل 

تدبیر جبرانی . نتظار از تدبیر حفاظتی دو جانبه استتوجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد ا

صرفاً براي حداقل دوره زمانی الزم براي دستیابی به تاثیرات تجاري معادل به صورت قابل توجه و در 

این ماده اجرا شده ) 5(گردد که تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب بند هر مورد فقط هنگامی اتخاذ می

تواند تدبیر حفاظتی این ماده، طرف واردکننده می) 1(ط مذکور در بند در صورت تحقق شرای. باشد

دوجانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمرکی قابل اجرا براي کاالي مربوطه تا سطح الزم اعمال 

کند، به نحوي که از نرخ عوارض گمرکی اعمال شده ملل کامله الوداد که در زمان اتخاذ تدبیر 

  .بل اعمال است بیشتر نشودحفاظتی دو جانبه قا

بازه زمانی مزبور را، . تر از یک سال اعمال شودتدبیر حفاظتی دو جانبه باید براي بازه زمانی کم - 5

وجود شواهدي دال بر ضرورت تمدید دوره براي جبران یا جلوگیري از لطمۀ جدي یا خطر مشروط بر 

هیچ یک از  .کثر تا یک سال تمدید نمودتوان حدامی بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط،

زمانی اجراي پییشین تدبیر مزبور،  ها نباید تدبیر حفاظتی دو جانبه را براي بازه زمانی برابر با بازهطرف

  . مجدداً براي همان کاال اعمال نماید
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یان تدبیر با پایان تدبیر حفاظتی دو جانبه، نرخ عوارض گمرکی به نرخی باید باشد که در تاریخ پا - 6

  .مزبور الزم االجرا بوده است

  .تدابیر حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول بعد از الزم االجرا شدن این موافقتنامه اعمال شود - 7

با توجه به تجارت دوجانبه هیچ طرفی براي یک کاالي مشابه در زمان مشابه نمی تواند موارد  - 8

  : زیر را اعمال کند

  دو جانبه و تدبیر حفاظتی ) 1(

  .این موافقتنامه 3.3تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده ) 2(

  

  اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی  5.3ماده 

در راستاي انجام تحقیقات ضد قیمت شکنی وتعرفۀ جبرانی و جریانات رسیدگی بعدي، ایران باید 

منفرداً به عنوان اتحادیۀ اقتصادي کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا را نه به طور کلی بلکه 

اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را به طور کلی نسبت به واردات از مبدأ 

این موافقتنامه براي تمامی  3.2چنانچه یارانه در مفهوم ماده . اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا اعمال نماید

تواند یا در سطح اتحادیۀ مزبور در دسترس باشد، ایران میکشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراس

  .اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا را به عنوان یک کل، لحاظ کند

  

  اطالعیه ها 6.3ماده 

ها، در زمینۀ موضوعات تحت پوشش این تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف - 1

  . فصل، باید بین مقامات صالحیتدار طرف ها انجام گیرد

روز از  30ها باید اطالعات مربوط به اسامی و شماره تماس مقامات صالحیتدار را ظرف طرف - 2

تغییري در ها باید هرگونه طرف. تاریخ الزم االجرا شدن این موافقتنامه به یکدیگر مبادله نمایند

  .خصوص مقامات صالحیتدار را فوراً به اطالع یکدیگر برسانند

  

  همکاري 7.3ماده 

  :هاي زیر را تقویت نمایندها باید همکاري در زمینهطرف

  ؛)از جمله تحقیقات(مجاري ارتباطی در رابطه با چاره کارهاي تجاري ) الف

  همکاري و تبادل اطالعات میان مقامات تحقیق کننده؛) ب

  .رویه و قوانین مرتبط با چاره کارهاي تجاري) پ

 
  موانع فنی فراراه تجارت: 4فصل 

  اهداف 1. 4ماده 

  :ها از طریقتسهیل تجارت کاال بین طرف: هدف این فصل عبارت است از

هاي ارزیابی  درخصوص تصویب و اجراي استانداردها، مقررات فنی و رویه  ارتقاي همکاري) الف

  میان برداشتن موانع فنی غیر ضروري در تجارت؛ انطباق به منظور از
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  هاي ارزیابی انطباق هر طرف؛ ارتقاي درك متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویه) ب

سازي، تصویب و اجراي استانداردها، مقررات فنی و  تقویت تبادل اطالعات مربوط به آماده) پ

  ها؛هاي ارزیابی انطباق بین طرف رویه

المللی مرتبط با استانداردسازي و ارزیابی  در عرصه نهادهاي بین  هامکاري بین طرفتقویت ه) ت

  انطباق؛

  ایجاد چارچوبی براي تحقق این اهداف؛ و) ث

  .ارتقاي همکاري در مسائل مرتبط با موانع فنی در تجارت) ج

  

  حیطۀ شمول 2. 4ماده 

 .باید مشمول مقررات این فصل باشندتمام محصوالت ذکر شده در پیوست یک این موافقتنامه  - 1

ها که هاي ارزیابی انطباق طرفاین فصل باید دربارة تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویه - 2

ها تأثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کاال بین طرف

 :زیر 

هاي  ي دولتی براي نیازهاي تولیدي یا مصرفی نهادهامشخصات خرید تهیه شده توسط نهاد) الف

  دولتی؛

  .تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل این موافقتنامه) ب

هاي ارزیابی انطباق باید به  در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویه - 3

ها ملحقات به قواعد یا پوشش کاالیی آننحوي تفسیر شود که هر گونه اصالحات مربوط به آن و هر 

 .را دربرگیرد، مگر اصالحات و ملحقاتی که ماهیتاّ جزئی باشند

هاي انطباق  هاي ارزیابیهر طرف مجاز است بر طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویه - 4

  .را تدوین، تصویب و اجرا کند

 
  تعاریف 3.4ماده 

هاي ازریابی انطباق معموالً، باید به همان معنایی باشد  سازي و رویهاصطالحات عمومی استاندارد - 1

ها ذکر المللی استانداردگذاري براي آن که در تعاریف پذیرفته شده در نظام ملل متحد و موسسات بین

 .شده است و با توجه به فحواي آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت

 :باشدمعناي اصطالحات زیر مالك عمل میاز نظر این فصل،  - 2

ها هاي تولید مربوط به آن سندي است که مشخصات محصول یا فرآیندها و روش: مقررات فنی) الف

این سند همچنین ممکن . نماید از جمله مقررات اداري حاکم که رعایت آن الزامی است را معین می

گذاري یا برچسب زنی را که درمورد  ، عالمتبندي بسته ،ها نماد ،است الزامات مربوط به واژگان

  .ها بپردازدمحصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در برگیرد یا منحصراً به آن

شوراي اقتصادي بین المللی شامل /ایزو 2تعریف موجود در دستورالعمل شماره : یادداشت توضیحی

 .است "سازي وكبل" تمامی موارد نبوده بلکه مبتنی برنظام مشهور به
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سند مصوب یک نهاد مورد تأیید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصوالت یا : استاندارد) ب

ها اجباري نیست را براي استفاده مکرر و ها که رعایت آنهاي تولید مربوط به آن فرآیندها و روش

بندي،  بسته ها، همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد. دارد عمومی، مقرر می

گذاري یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند  عالمت

  .ها بپردازددربرگیرد یا منحصراً به آن

  :یادداشت توضیحی

اند،  المللی تعریف شدهشوراي اقتصادي بین/ایزو 2اصطالحات همان طور که در راهنماي شماره 

این فصل، فقط به مقررات فنی، . دهند مات را تحت پوشش قرار میمحصوالت، فرآیندها و خد

. پردازد هاي تولید میهاي ارزیابی انطباق مرتبط با محصوالت یا فرآیندها و روش ها و رویه استاندارد

توانند اجباري یا  المللی میشوراي اقتصادي بین/ایزو 2استانداردهاي مصرح در دستورالعمل شماره 

از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان . دداوطلبانه باش

المللی استاندار سازي مبتنی  استانداردهاي تهیه شده توسط انجمن بین. اسناد الزامی تعریف شده است

 .گیرد این فصل، اسنادي که مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی. بر اجماع هستند

اي که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم براي تشخیص رعایت  هر رویه: ویه ارزیابی انطباقر) پ

  . الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به کار برود

گیري، آزمایش و بازرسی،  هاي نمونه هاي ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه رویه: یادداشت توضیحی

 .شود ها می، ثبت، تایید اعتبار و تصویب و نیز ترکیب آنارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق

ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت کنترل دولت  حکومت مرکزي، وزارتخانه: نهاد حکومت مرکزي) ت

  .مرکزي در زمینه فعالیت مورد نظر

 
  هاي ارزیابی انطباق تهیه، تصویب و اجراي مقررات فنی و رویه 4. 4ماده 

خواهد کرد که از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از سرزمین طرف هر طرف تضمین  - 1

دیگر، رفتاري اتخاذ شود که از رفتار متخذه در مورد محصوالت مشابه داراي منشأ ملی و محصوالت 

 .ها کشور دیگري است، نامطلوبتر نباشدمشابهی که منشأ آن

فنی در جهت ایجاد موانع غیرضروري در هر طرف باید عدم  تهیه، تصویب و اجراي مقررات  - 2

بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاري . تجارت متقابل یا با چنین اثري، را تضمین کند

محدودیتی بیش از آنچه براي تحقق هدفی مشروع الزم است، با درنظر گرفتن خطرات ناشی از عدم 

هاي  امات امنیت ملی، جلوگیري از روشالز: این اهداف مشروع عبارتند از. تحقق، ایجاد کنند

. آمیز، حفظ سالمتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط زیست خدعه

اطالعات : در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط که باید مورد مالحظه قرار گیرند، عبارتند از

 .شده براي محصوالت صارف نهایی تعیینعلمی و فنی موجود، فناوري تولید مربوط یا م

اند، دیگر وجود نداشته باشند یا  چنانچه شرایط یا اهدافی که براي تصویب مقررات فنی مطرح شده - 3

تري ایجاد  اي برخورد کرد که از لحاظ تجاري محدودیت کم بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونه

 .شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد
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المللی مربوطه موجود است یا تکمیل  مواردي که مقررات فنی الزامی است و استانداردهاي بیندر  - 4

هاي مربوطه باید به عنوان مبناي مقررات فنی خود  ها یا بخشها از آنها نزدیک است، طرفآن

وجود  هاي مربوط، مثالً به علت المللی یا بخش استفاده کنند، مگر هنگامی که این استانداردهاي بین

عوامل جوي یا جغرافیایی تأثیرگذار یا مشکالت فناوري مهم، براي تحقق اهداف مشروعی که باید 

 .دنبال شوند، ابزاري غیرموثر و نامناسب باشند

هر طرف باید تضمین دهد که به هنگام نیاز به صدور صریح گواهی انطباق با مقررات فنی یا  - 5

خصوص محصوالت با منشأ سرزمین طرف دیگر، مقررات  استانداردها، نهادهاي حکومت مرکزي در

 :بندند زیر را به کار می

شود که در شرایط قابل مقایسه،  اي تهیه، تصویب و اجرا می هاي ارزیابی انطباق به گونه رویه) الف

دسترسی براي عرضه کنندگان محصوالت مشابه با منشأ سرزمین طرف دیگر، از شرایطی که براي 

محصوالت مشابه داراي منشا داخلی یا عرضه کنندگان محصوالت مشابه که منشا آن کنندگان عرضه

کنندگان براي ارزیابی انطباق به تر نباشد؛ دسترسی و حق عرضهدر هر کشور دیگري است، نامطلوب

موجب آیین کار از جمله امکان اجراي فعالیت هاي ارزیابی انطباق در محل تأسیسات و عالمت 

  .شود چه در این رویه پیش بینی شده باشد، شامل میسیستم را چنان

هاي ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروري فراراه تجارت دوجانبه، تهیه، تصویب و  رویه) ب

تر از حدي که براي  گیرانه هاي ارزیابی انطباق نباید سخت این بدان معناست که رویه. شود اجرا نمی

اردکننده براي انطباق محصوالت با مقررات فنی یا استانداردهاي حاکم ایجاد اطمینان کامل طرف و

کند، سختگیرانه تر باشد یا  الزم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی که عدم انطباق ایجاد می

  .سختگیرانه اجرا شود

 : باید اطمینان حاصل دهد که 5هر طرف در حین اجراي مفاد بند  - 6

ق در اسرع وقت صورت پذیرد و تکمیل شود و براي محصوالت با منشأ هاي ارزیابی انطبا رویه) الف

  سرزمین طرف دیگر، رفتاري نامطلوبتر نسبت به محصوالت مشابه داخلی، اعمال نشود؛

بینی شده در شود یا مدت رسیدگی پیشمدت اجراي استاندارد هر رویه ارزیابی انطباق منتشر می) ب

مربوطه پس از دریافت درخواست،   گردد؛ نهاد صالحیتدارصورت درخواست، به متقاضی ابالغ می

ها مطلع  کامل بودن مدارك را بررسی کرده و سریعاً، متقاضی را به طور کامل و دقیق از تمامی نقص

-می در اسرع وقت، نتایج ارزیابی را به صورت تمام و کمال به متقاضی ارایه   کند؛ نهاد صالحیتدارمی

م، تدابیر اصالحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نماید تا در صورت لزو

باید تا حد امکان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت   نقصان درخواست، نهاد صالحیتدار

درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وي در خصوص هر گونه تأخیر پیش آمده، توضیحاتی 

  شود؛ارایه می

-ها الزم است، محدود می زامات اطالع رسانی به نسبتی که براي ارزیابی انطباق و تعیین هزینهال) پ

  شود؛
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ها در سرزمین طرف دیگر است یا در محرمانگی اطالعات در باره محصوالتی که مبدأ آن) ت

ي شود به طوراند، به همان محصوالت داخلی رعایت میهاي ارزیابی انطباق ارایه شدهخصوص رویه

  شود؛که منافع تجاري مشروع حفظ می

هاي ناشی از اختالف میان مکان با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حمل و نقل و دیگر هزینه) ث

وضع شده براي ارزیابی انطباق کاالهاي داراي   تأسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه

ع شده براي ارزیابی انطباق کاالهاي مشابهی باشد وض  منشأ سرزمین طرف دیگر باید برابر هر هزینه

  ؛. ها در هرکشور دیگري استکه منشأ داخلی دارند یا منشا آن

اي  ها نباید به گونههاي ارزیابی انطباق و انتخاب نمونهمکان تأسیسات مورد استفاده براي رویه) ج

  .د نمایدها، مشکل غیرضروري ایجاباشد که براي متقاضیان یا کارگزاران آن

چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با استانداردها یا مقررات فنی حاکم، مشخصات آن تغییر ) چ

کند، رویۀ ارزیابی انطباق براي مصول اطمینان از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با 

  شود؛استانداردها و مقررات فنی مربوطه محدود می

ارزیابی انطباق و، در صورت موجه بودن شکایت،   اجراي رویۀبراي بررسی شکایات مربوط به ) ح

  .اي وجود داردبراي تدبیر اصالحی رویه

  .ها در سرزمین خود شودهاي متعارف طرفنباید مانع بررسی) 6(و ) 5(مفاد بندهاي  - 7

العمل یا چنانچه نیاز به صدور گواهی انطباق کاالها با استانداردها یا مقررات فنی باشد و دستور -8 

المللی وجود داشته یا در شرف صدور  هاي مرتبط صادره از سوي نهادهاي استاندارد بین نامه توصیه

هاي مرتبط  ها باید تضمین دهند که نهادهاي حکومت مرکزي از موارد فوق یا از بخشباشد، طرف

گر در مواردي که چنین هاي ارزیابی انطباق خود، استفاده کنند، مها، به عنوان مبنایی براي رویهآن

ها، از جمله به دالیل زیر نامناسب ها براي طرفهاي مربوطۀ آنهایی یا بخش رهنمودها یا توصیه

الزامات امنیت ملی؛ جلوگیري از : باشد که در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود

زیست؛  بهداشت حیوان یا گیاه یا محیطها، حیات یا آمیز؛ حفظ بهداشت یا ایمنی انسان اعمال خدعه

  .عوامل جوي یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادي؛ مسائل فناورانه یا زیربنایی اساسی

  

  تأیید ارزیابی انطباق 5. 4ماده 

هاي  ، پذیرش نتایج رویه)4(و ) 3(هر طرف باید، در صورت امکان، بدون خدشه به مفاد بندهاي  - 1

هاي خود تفاوت داشته  ها با رویه ر را تضمین نماید، حتی اگر این رویهدر طرف دیگ انطباقارزیابی 

هاي مزبور یر طبق مقررات فنی یا استانداردهاي حاکمی  باشد، مشروط بر این که مجاب شود رویه

خصوص به منظور دستیابی به تفاهم رضایت بخش متقابل، به. باشدهاي خود می است که معادل رویه

  :ضرورت یابد هاي پیشینن است مشورتدر موارد زیر، ممک

در طرف صادرکننده به نحوي که  انطباقصالحیت فنی کافی و مستمر نهادهاي ارزیابی  - الف

باشد؛ در این خصوص، به تأیید رعایت رهنمودها و  انطباق قابل اطمیناناستمرار اعتبار نتایج ارزیابی 

به عنوان شاخص صالحیت  –طریق تایید صالحیتمثالً از  - المللی استاندارد هاي مؤسسات بین توصیه

  فنی کافی، توجه خواهد شد؛
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در موارد ارایه شده از سوي مؤسسات مشخص طرف  انطباقتحدید قبول نتایج ارزیابی  - ب

  .کننده صادر

  .خود تضمین کنند انطباقهاي ارزیابی  را با رویه 1ها باید حتی االمکان اجراي  مفاد بند طرف - 2

شوند که تمایل خود را براي آغاز مذاکرات براي  ها بنا به درخواست طرف دیگر ترغیب میطرف - 3

. یکدیگر نشان دهند انطباقهاي ارزیابی  هایی در خصوص تأیید متقابل نتایج رویه انعقاد موافقتنامه

خشده، در را تحقق ب) 1(هاي مزبور معیارهاي موضوع بند  توانند مقرر نمایند که موافقتنامه ایشان می

ها در زمینۀ تسهیل تجارت محصوالت مربوطه، رضایت متقابل را فراهم خصوص امکانات بالقوة آن

  . آورند

واقع در سرزمین  انطباقها به اعطاي مجوز براي مشارکت نهادهاي ارزیابی هر یک از طرف - 4

ها اقع در سرزمین آنخود در شرایطی که از شرایط نهادهاي و انطباقهاي ارزیابی  طرف دیگر در رویه

  .شوند یا سرزمین هر کشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغیب می

  

  شفافیت - 6. 4ماده 

هاي مقررات فنی ورویه  ها اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجراي استانداردها،طرف - 1

 .نمایندرا تایید می انطباقارزیابی 

اجراي مقررات فنی است که می تواند تأثیري عمده بر هر طرف که در حال تهیه، تصویب یا  - 2

 4تا  2تجارت با طرف دیگر داشته باشد، باید به محض درخواست طرف دیگر، بر طبق مفاد بندهاي 

هرگاه مقررات فنی به دلیل . این موافقتنامه، دالئل توجیهی آن مقررات فنی را بیان کند 4- 4ماده 

این موافقتنامه تهیه، تصویب یا اجرا شود و با  4.4اده م 2یکی از اهداف مشروع موضوع بند 

المللی مربوطه منطبق باشد، باید عدم ممانعت غیرضروري براي تجارت دو جانبه را استاندارهاي بین

 . نشان دهد

ها در صورت اقتضا به جاي طرح یا خصوصیات توصیفی، مقررات فنی را بیشتر برمبناي طرف - 3

 ارکرد تعیین خواهند کرد شرایط محصول از لحاظ ک

المللی مربوطه یا عدم انطباق محتواي فنی مقررات فنی  در صورت عدم وجود استانداردهاي بین - 4

المللی مربوطه و عدم تأثیر چشمگیر اجراي مقررات فنی پیشنهادي با محتواي فنی استانداردهاي بین

 :ها، هر طرف بایدبر تجارت متقابل طرف

نفع  اي منتشر کند، به نحوي که اشخاص ذياي را در نشریهمقتضی اطالعیه در اولین فرصت) الف

  در طرف دیگر به منظور ارایۀ پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند ؛

شده، فهرست کاالهایی که قرار است تحت شمول مقررات فنی  از طریق نقاط تماس تعیین) ب

. همچنین شرحی مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطالع دهند پیشنهادي قرار بگیرد و

ها باید در اولین فرصت مقتضی، زمانی که هنوز امکان گنجاندن اصالحات و درنظر این اطالعیه

  گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

یگر ارایه و در بنا به درخواست، باید رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادي را به طرف د) پ

  المللی دارند مشخص کند؛ اي با استانداردهاي بینهایی را که تفاوت عمده صورت امکان، بخش
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، به طرف دیگر بدون هیچگونه تبعیض، )الف(روز پس از انتشار اطالعیه بر اساس جزء  60تا ) ت

به بحث بگذارند و  اجازه دهند که نظراتی را کتبا ارایه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را

  .نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را مدنظر قرار دهند

المللی استاندارد یا عدم مطابقت  در صورت عدم وجود دستورالعمل یا توصیۀ صادرة موسسه بین - 5

هاي مربوطۀ موسسات  ها و توصیهمحتواي فنی رویۀ ارزیابی انطباق پیشنهادي با دستورالعمل

 :اندارد و عدم تأثیر چشمگیر رویه ارزیابی انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف بایدالمللی است بین

اي به نحوي منتشر کند که اشخاص ذي نفع اي را در نشریه در اولین فرصت مقتضی اطالعیه) الف

  هاي دیگر به منظور ارایه رویۀ ارزیابی انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند؛در طرف

شده،کاالهایی که قرار است تحت شمول رویۀ ارزیابی انطباق  نقاط تماس تعییناز طریق ) ب

هاي دیگر اطالع پیشنهادي قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از هدف و منطق آن را به طرف

این اطالعیه باید در اولین فرصت مقتضی، که هنوز امکان گنجاندن اصالحات و در نظر گرفتن . دهد

  صورت گیرد؛ نظرات وجود دارد،

بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویۀ پیشنهادي را به طرف دیگر ارایه و در صورت ) پ

المللی استاندارد مشخص  هاي موسسات بین  هاي متفاوت با دستورالعمل ها یا توصیه امکان، بخش

  کند؛

، به طرف دیگر ، بدون هیچگونه تبعیض)الف(روز پس از انتشار اطالعیه بر اساس جزء  60تا ) ت

اجازه دهد که نظرات خود را به طور کتبی ارایه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث 

  . بگذارد و نظرات و نتیجه مکتوب این مباحثات را لحاظ کند

، در صورت بروز مشکالت اضطراري در زمینۀ حفظ )5(و ) 4(با رعایت مفاد مدخل بندهاي  - 6

حیط زیست یا امنیت ملی یا ایجاد تهدید بروز آن براي یک طرف، طرف مورد ایمنی، بهداشت و م

را در صورت ضرورت حذف کند، مشروط بر این که ) 5(و ) 4(تواند تدابیر موضوع بندهاي  نظر می

  :طرف مزبور، به محض تصویب مقررات فنی و یا رویۀ ارزیابی انطباق

شده از مقررات فنی و یا رویۀ ارزیابی مطابقت  عییندیگر را از طریق نقاط تماس ت  فوراً طرف) الف

گیرند، به همراه شرح مختصري از هدف و منطق مقررات  خاص و کاالهایی که تحت شمول قرار می

  فنی و یا رویۀ ارزیابی انطباق از جمله ماهیت مشکالت اضطراري مطلع نماید؛

دیگر ارایه   یابی انطباق را به طرفهاي ارز در صورت درخواست، رونوشت مقررات فنی و یا رویه) ب

  نماید؛

دهد که به صورت مکتوب نظرات خود را ارایه دهد و، در  دیگر اجازه   بدون تبعیض، به طرف) پ

  .صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتیجه کتبی این مباحثات را لحاظ کند

هاي ارزیابی انطباق مصوب را تضمین  و یا رویههر طرف باید انتشار سریع تمامی مقررات فنی  - 7

نفع در طرف دیگر  هاي ذينماید، یا، در غیر این صورت، به طریقی در دسترس قرار دهد که طرف

  .ها آگاهی یابندبتوانند از آن
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ها، درنظر  االجرا شدن آنروز را بین انتشار مقررات فنی و الزم 180ها باید بازه زمانی طرف - 8

ا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده، جز در شرایط اضطراري، فرصت تطبیق تولیدات یا بگیرند ت

 .هاي تولید خود را با الزامات طرف واردکننده، داشته باشندروش

-هاي ارزیابی انطباق و الزم ها باید بازه زمانی متعارفی را بین انتشار الزامات مربوط به رویهطرف - 9

بگیرند تا تولیدکنندگان در طرف صادرکننده  جز در شرایط اضطراري ها در نظر  االجرا شدن آن

 .فرصت تطبیق تولیدات یا روش تولید خود را با الزامات طرف واردکننده داشته باشند

االجرا شدن این موافقتنامه، طرف دیگر را از الزامات روز از تاریخ الزم 90هر طرف باید ظرف  -10

 .هاي احصایی در پیوست یک مطلع سازداجباري مربوط به واردات کاال

متن قوانین و . ها باید تا حد امکان، تالش کنند که تبادل اطالعات به زبان انگلیسی باشدطرف -11

  .ها درصورت درخواست باید به زبان انگلیسی ارایه گرددهاي اصلی یا خالصه آنرویه

  

  مشاوره 7. 4ماده 

هاي ارزیابی انطباق بر تجارت بین  استانداردها، مقررات فنی و رویهچنانچه اجراي روز به روز  - 1

درخواست . تواند براي حل این موضوع، درخواست مشاوره بدهد ها تأثیر بگذارد، هر طرف میطرف

 .این فصل ارایه شود 4.8مشاوره باید به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده 

ایۀ نظر مثبت و سریع به هر درخواست مشاورة طرف هر طرف باید تمام تالش خود را جهت ار - 2

 .دیگر در خصوص موضوعات مربوط به اجراي این فصل به کار گیرد

توانند با  ها میفصل یا روشن نمود، طرفوچنانچه مسائل مشمول این فصل نتوان با مشاوره حل - 3

ه کاري موردي را اجرا و عملیاتی براي تسهیل تجارت، گرو حل قابل هدف مشخص کردن یک راه

 . ها ایجاد کنندمتشکل از نمایندگان طرف

اگر هر طرف، درخواست طرف دیگر را براي ایجاد گروه کاري رد کند، باید در صورت درخواست،  - 4

  .دالئل تصمیم خود را شرح دهد

 
  همکاري 8. 4ماده 

زیابی انطباق، مانعی هاي ار براي ایجاد اطمینان از این که استانداردها، مقررات فنی و رویه - 1

ها باید در صورت امکان، در حوزه ها ایجاد نکرده است، طرفغیرضرور فرا راه تجارت کاال میان طرف

 .هاي ارزیابی انطباق با یکدیگر همکاري کنند استانداردها، مقررات فنی و رویه

 :شود این ماده، شامل موارد زیر می) 1(به موجب بند   همکاري - 2

هاي مشترك براي ارتقاي درك دوجانبه از استانداردها، مقررات فنی و اندیشیهم برگزاري) الف

  هاي ارزیابی انطباق در هر طرف؛ رویه

  ها با هدف آموزش؛تبادل مقامات رسمی طرف) ب

  هاي ارزیابی انطباق؛ تبادل اطالعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه) پ

هاي ارزیابی انطباق هر طرف  حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویهتشویق نهادهاي مسئول در ) ت

  منافع مشترك؛  به منظور همکاري در حوزه
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  .همکاري علمی و فنی با هدف بهبود کیفیت مقررات فنی) ث

این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات ) 2(اجراي بند  - 3

 .خاص هر طرف است

هایی از  توان از طریق روش همکاري در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فرا راه تجارت را می - 4

 . هاي فنی انجام داد هاي مشترك و کمک جمله مذاکره از طریق مجاري مناسب، پروژه

هاي فنی و همکاري در حوزة  هاي مشترك، کمک توانند با توافق مشترك، پروژه ها میطرف - 5

 .هاي منتخب انجام دهند هاي ارزیابی انطباق را در حوزه قررات فنی و رویهاستانداردها، م

هاي اجرایی در زمینۀ آن شوند که نظرات موجود در حوزة مطالعۀ بازار و فعالیت ها متعهد میطرف - 6

 .شود، مبادله کنند را که به موانع فنی فرا راه تجارت مربوط می

طبق این   یشنهادهایی که طرف دیگر براي همکاري برهر طرف باید در صورت درخواست به پ - 7

 .فصل ارایه می دهد توجه الزم را مبذول دارد

اي را براي  توانند ترتیبات ویژه ها میدر چارچوب این فصل، طرف  به منظور ارتقاي همکاري - 8

  .موضوعات تحت شمول آن منعقد نمایند

 
  و نقاط تماس  صالحیتدارمراجع  9. 4ماده 

و نقاط تماس را تعیین کنند و اطالعات حاوي نام مراجع   ها باید مراجع صالحیتدارطرف - 1

و نقاط   تعیین شده و نقاط تماس، جزئیات تماس مقامات رسمی در مراجع صالحیتدار  صالحیتدار

 .تماس مزبور از جمله شمارة تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه و دیگر جزئیات مربوط را مبادله کنند

و نقاط تماس خود یا اصالح   ها باید سریعاً یکدیگر را از هر گونه تغییر در مراجع صالحیتدارطرف - 2

  .اطالعات مقامات رسمی مربوطه آگاه سازند

 :وظایف نقاط تماس به شرح زیر است - 3

هاي ارزیابی  ها در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویهتسهیل تبادل اطالعات بین طرف) الف

  .باق در پاسخ به تمامی درخواست هاي متعارف از سوي هر طرف براي اطالعات مزبور؛انط

  هاي هر طرف به مراجع قانونی مربوطارجاع استعالم) ب

  :عبارتند از  وظایف مراجع صالحیتدار - 4

  نظارت بر اجراي این فصل؛) الف

  این موافقتنامه، در صورت اقتضا؛ 4. 7وفق ماده   هاتسهیل همکاري) ب

رسیدگی سریع به هر موضوعی که در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استانداردها، مقررات ) پ

  آید؛ هاي ارزیابی انطباق براي هر طرف پیش می فنی و رویه

  ها؛در زمینۀ هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر یک از طرف  تسهیل مشاوره) ت

  کند؛ و ها کمک میها، در اجراي این فصل به آنظر طرفانجام هر تدبیر دیگري که به ن) ث

  .انجام دیگر وظایف  تعیین شده از سوي کارگروه مشترك) ج



 
 

245 
 

  

  تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: 5فصل 

  اهداف 1. 5ماده 

- اهداف این فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در سرزمین طرف

  :ها از طریق

  تالش براي حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛) الف

ها از جمله در زمینۀ تدوین و اجراي تدابیر ها و مراجع صالحیتدار آنطرف  بین  تقویت همکاري) ب

  بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و

دانش و درك  تسهیل تبادل اطالعات مرتبط با حوزة تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقاي) پ

  .نظام قانونی هر طرف

  

  54تعاریف 2. 5ماده 

  :در راستاي اهداف این فصل - 1

 :تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارت است از هر تدبیر متخذه) الف

براي حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در سرزمین هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ) 1(

  بیماري یا عامل بیماري؛هاي حامل  ها، ارگانیسم آفات، بیماريورود، استقرار یا شیوع 

یا حیوان در سرزمین طرف مورد نظر در مقابل خطرات   براي حفاظت از حیات یا بهداشت انسان) 2(

ها یا  هاي مسبب بیماري در مواد غذایی، نوشیدنی ها، سموم، یا ارگانیسم ها، آلودگی ناشی از افزودنی

  خوراك دام؛

راي حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در سرزمین طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از ب) 3(

ها منتقل یا در مقابل ورود،  هایی که توسط حیوانات، گیاهان یا محصوالت مربوط به آن بیماري

  شوند؛استقرار یا شیوع آفات ایجاد می

جاد یا شیوع آفات در سرزمین طرف براي جلوگیري یا تحدید خسارتی دیگر ناشی از ورود، ای) 4(

  .مربوطه

ها،  ها از جمله مالك تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی تمام قوانین، احکام، مقررات، الزامات و رویه

ترتیبات . گرددهاي گواهی و تصویب را شامل می هاي تولید، آزمایش، بازرسی، رویه فرآیندها و روش

به حمل و نقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد الزم اي از جمله الزامات مربوط  قرنطینه

برداري و  هاي نمونه هاي آماري مربوط، رویه ها حین حمل و نقل، مقررات راجع به روشبراي بقاي آن

زنی که به طور مستقیم به سالمت  بندي و برچسب هاي ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بسته روش

  :دشو غذایی مربوط می

                                                           
هاي علف "آفات"ها و گیاهان وحشی، جنگل "گیاه"ماهیان و حیوانات وحشی،  "حیوان"در راستاي اهداف این تعاریف،  -  ٥٤

  .گیردمواد فرعی را در برمی ها و داروهاي دامپزشکی به جا مانده وآفت کش "هاآالینده"هرز و 
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هایی  یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش: ناحیه عاري ازآفت یا بیماري) ب

کنند و در آن آفت یا بیماري مشخصی وجود  آن را مشخص می  از چند طرف که مراجع صالحیتدار

  :ندارد

اي  از ناحیه اعم- یک ناحیه عاري از آفت یا بیماري ممکن است محیط، محاط یا مجاور یک ناحیه 

باشد که معلوم  -ها یا تمامی دو طرف واقع در بخشی از هر طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخش

اي مانند ایجاد مناطق  شود در آن آفت یا بیماري خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر کنترلی منطقه

کن شده  آنجا مهار یا ریشه حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد؛ مناطقی که آفت و بیماري مورد نظر در

  است؛

یک ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا : نواحی با شیوع کم آفت یا بیماري) پ

، در آن آفت یا بیماري مشخصی در  هایی از دو طرف که بنا به تشخیص مراجع صالحیتدار بخش

کنی در آنجا اعمال  ریشه سطحی محدود مشاهده شده و تدابیر موثر در جهت نظارت، کنترل یا

  گردد؛ می

تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، فرامین و  :تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) ت

  .احکام که عموماً قابل اعمال است

، )کدکس(کمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه : المللی هاي بین تعاریف تدوین شدة سازمان - 2

هاي  و سازمان) شودنامیده می "سازمان جهانی"که از این پس (سازمان جهانی بهداشت دام 

س که از پ(کنند المللی حفظ نباتات فعالیت می المللی که در چارچوب کنوانسیون بین اي و بین منطقه

  .باید در اجراي این فصل با اعمال اصالحات الزم به کار روند) شوندنامیده می "کنوانسیون"

  :المللی به شرح زیر می باشد هاي بین ها و توصیه استانداردها، دستورالعمل -- 3

هاي تعیین شده توسط  ها و توصیه در خصوص سالمت غذایی، استانداردها، دستورالعمل) الف

هاي  مانده هاي خوراکی، باقی ، درباره افزودنی)کدکس(جموعه قوانین تغذیه کمیسیون تنظیم م

برداري و قوانین و  هاي تجزیه و نمونه ها، روشها، آالینده کش داروهاي دامپزشکی و آفت

  هاي مربوط به روش بهداشتی؛ دستورالعمل

ها و  ها، دستورالعملهاي حیوانی مشترك با انسان، استاندارد در خصوص بهداشت حیوانات و بیماري

  هاي تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی؛ توصیه

هاي بین المللی تدوین شده  ها و توصیه در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعمل) ب

  اي فعال در چارچوب کنوانیسون؛ هاي منطقه تحت نظارت دبیرخانه کنوانسیون با همکاري سازمان

ها  گیرند، استانداردها، دستورالعمل هاي فوق قرار نمی حت شمول سازماندر خصوص مواردي که ت) پ

ها باز المللی ذیربط براي مشارکت تمامی طرف هاي بین هاي مناسب اعالمی سایر سازمان و توصیه

  .است

ارزیابی خطر، ارزیابی احتمال ورود، استقرار، یا شیوع آفت یا بیماري در سرزمین طرف واردکننده  - 4

شناختی و اقتصادي  قابل اعمال، و ارزیابی عواقب بالقوه زیست گیاهیابیر بهداشتی یا بهداشت وفق تد

ها، سموم یا  ها، آلودگی همراه با آن یا ارزیابی توان بالقوه اثرات منفی ناشی از وجود افزودنی
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یا حیوان، ها یا خوراك دام بر بهداشت انسان  هاي مسبب بیماري در مواد غذایی، نوشیدنی ارگانیسم

 .گیردانجام می

، سطحی از حفاظت است که توسط طرف گیاهیسطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت  - 5

براي حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه  گیاهیاتخاذکنندة تدبیر بهداشتی یا بهداشت 

« ها این مفهوم را طرفدر غیر این صورت،  . شوددارد، مناسب تلقی می در سرزمین خود مقرر می

  .خوانند می »سطح قابل پذیرش خطر 

  

  حیطه شمول 3. 5ماده 

این موافقتنامه، این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت ) 1(با توجه به محصوالت احصایی در پیوست 

گذارد، در ها را که محتمالً به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان ایشان تأثیر میگیاهی طرف

  .گیرد بر می

  

  مقررات عمومی 4.5ماده 

الزم براي حفاظت از حیات یا بهداشت  گیاهیها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت طرف - 1

 .انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این که تدابیرمزبور، با مفاد این فصل مغایر نباشد

 :ها باید تضمین کنند کهطرف - 2

بهداشتی یا بهداشت گیاهی، صرفاً به نسبتی که براي حفاظت از حیات یا بهداشت  هر تدبیر) الف

انسان، حیوان و گیاه الزم است، بر اساس اصول علمی و با لحاظ دسترسی به اطالعات علمی و 

  .شوداي مربوطه، بدون وجود ادلۀ علمی، اجرا میشرایط منطقه

یک ارزیابی خطر براي حیات یا سالمت انسان،  هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر پایه) ب

هاي هاي ارزیابی خطر ایجاد شده توسط سازمانحیوان یا گیاه باید متناسب با شرایط بوده و روش

  .المللی مربوط را لحاظ کندبین

هاي مربوطه به طور موقت تدابیر بهداشتی یا در مواردي که شواهد علمی کافی نباشند، طرف) پ

-هاي بینی اضطراري را بر پایه اطالعات در دسترس، از جمله اطالعاتی از سازمانبهداشت گیاه

هاي دیگر المللی مرتبط و همچنین تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده به وسیله طرف

ها باید در جستجوي اطالعات ضروري بیشتر براي ارزیابی در چنین شرایطی طرف. کننداتخاذ می

تر و بازنگري تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر طبق آن در یک بازه زمانی متعارف خطر عینی

  .باشند

ها، در شرایط یکسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آن) ت

  .ها، از جمله بین سرزمین ایشان و سرزمین طرف دیگر، تبعیض قائل نشوندغیرموجه بین طرف

  4ها به موجب فصل توجه به تدابیر خارج از شمول این فصل، مفاد آن نباید  بر حقوق طرفبا  - 3

  .این موافقتنامه، اثر بگذارد
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  سازي معادل 5. 5ماده 

کننده ثابت نماید که تدابیر صادرکننده معادل  چنانچه طرف صادرکننده به طور عینی به طرف وارد - 1

کننده است، طرف واردکننده تدابیر بهداشتی یا  اهی طرف واردتدابیر حفاظت بهداشتی یا بهداشت گی

بهداشت گیاهی طرف صادرکننده  را باید به عنوان معادل بپذیرد، حتی اگر تدابیر مزبور با تدابیر طرف 

کنند، متفاوت  واردکننده یا تدابیر مورد استفاده در کشورهاي ثالث که محصول مشابهی را معامله می

، در صورت درخواست، به طرف واردکننده اجازة دسترسی متعارف جهت بازرسی،  ربدین منظو. باشد

  .هاي مربوطه باید اعطا شود آزمایش یا سایر رویه

هاي دوجانبه براي تأیید معادل بودن  ها در صورت درخواست، با هدف دستیابی به توافقطرف - 2

  .داختتدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی، به مشورت خواهند پر

 
  شفافیت 6. 5ماده 

نمایند؛ این امر از ها اهمیت شفافیت در اجراي تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی را تأیید میطرف - 1

تبادل به موقع اطالعات در خصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی  - اما نه محدود به –جمله 

 .شود ها را شامل میمربوط آن

هاي که مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وبگاه ها باید تضمین نمایندطرف - 2

 .هاي ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند ایشان به نحوي منتشر شود که طرف  مراجع صالحیتدار

هر طرف باید تضمین دهد که در هر کدام یک از کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا،  - 3

، یک نقطۀ تماس مسئول ارایه پاسخ به تمام سواالت منطقی کمیسیون اقتصادي اوراسیا و ایران

 : هاي ذینفع و همچنین ارایۀ اسناد مربوط به موارد زیر، وجود دارد طرف

  هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادي در سرزمین خود؛) الف

هاي تصویب حد قابل  قرنطینه، رویههاي کنترل و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و هر گونه رویه) ب

  شود؛هاي خوراکی که در سرزمین خود اجرا میها و افزودنیکشاغماض در مورد آفت

گیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت  هاي ارزیابی خطر و عواملی که مدنظر قرار می رویه) پ

  بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

المللی  هاي بینسرزمین خود، در سازمان و نظام عضویت و مشارکت طرف یا نهادهاي مربوطه در) ت

هاي  اي مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز عضویت و مشارکت در ترتیبات و توافق و منطقه

  .ها و ترتیبات مذکور دوجانبه و چندجانبه در حیطۀ شمول این موافقتنامه و متون وتوافق

نفع درخواست شود، به  سناد به وسیله طرف ذياي از ا طرفها باید تضمین کنند چنانچه نسخه - 4

شود،  طرف مربوطه عرضه می 55که به اتباع) در صورت وجود(استثناي هزینۀ ارسال، به همان قیمتی 

 .ارایه گردد

                                                           
ها، اصطالح مزبور به معنی در مورد سرزمین گمرکی مستقل طرف شود، اشاره می "اتباع"نامه به  این موافقت هنگامی که در -55

است که در سرزمین گمرکی مزبور اقامت داشته یا یک موسسه صنعتی یا تجاري واقعی  ،اعم ازحقیقی یاحقوقی ،اشخاصی

 .اند سرزمین گمرکی دایر کردهوفعال در آن 
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المللی وجود نداشته باشد یا مقررات بهداشتی و یا  اي بین هرگاه یک استاندارد، رهنمود و یا توصیه - 5

المللی نباشد و  اساساً، شبیه مفاد یک استاندارد، رهنمود یا توصیه بین بهداشت گیاهی پیشنهادي

 :ها داشته باشد، طرف مزبور بایدچنانچه این مقررات، تأثیري چشمگیر بر تجارت طرف دیگر یا طرف

  از طریق نقاط تماس در خصوص این مقررات به طرف دیگر اطالع رسانی کند؛) الف

ا نسخی از مقررات پیشنهادي را به طرف دیگر ارایه و، در در صورت درخواست، مشخصات ی) ب

المللی مربوطه عدول  هاي بین هایی را که اساساً از استاندارد، رهنمود یا توصیه صورت امکان، قسمت

  اند، مشخص کند؛کرده

بدون تبعیض، زمانی متعارف براي اعالم نظر مکتوب طرف دیگر و بحث و بررسی این نظرات در ) پ

  .ها را مد نظر قراردهد رخواست اختصاص داده و نظرات و نتیجه بحث و بررسیصورت د

االجرا شدن آن، فاصله زمانی طرفها باید بین انتشار تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و الزم - 6

صادرکننده  بتوانند با الزامات طرف واردکننده،   متعارفی را مدنظر قرار دهند تا تولید کنندگان طرف

 .یق پیدا کنند؛ مگر در موارد اضطراريتطب

چنانچه براي هر طرف مشکل اضطراري حفاظت بهداشتی پیش آید یا خطر وقوع آن وجود داشته  - 7

این ماده، چنانچه الزم بداند، صرف نظر کند، ) 6(تواند از مراحل برشمرده در بند  باشد، طرف مزبور می

 :مشروط بر آن که

طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصوالت تحت شمول، به همراه  سریعاً طرف دیگر را از) الف

  توضیح مختصري در بارة هدف و منطق مقررات، از جمله ماهیت مشکل اضطراري، مطلع نماید؛

  اي از مقررات را به طرف دیگر ارایه نماید؛در صورت درخواست، نسخه) ب

در صورت درخواست، نظرات مزبور را مورد  هاي دیگر اجازة اعالم نظر مکتوب را بدهد وبه طرف) پ

  .بحث قرار داده، نتیجۀ مباحثات را لحاظر کند

االجرا شدن این موافقتنامه، یکدیگر را از اطالعات مربوط روز از تاریخ الزم 90ها باید ظرف طرف - 8

 .به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاري یا تدابیري که قرار است اجرا شود، آگاه سازند

  .ها باید براي تبادل اطالعات به زبان انگلیسی، کوشش کنندطرف - 9

  .قوانین و مقررات اصلی یا خالصۀ آن باید در صورت درخواست به زبان انگلیسی ارایه گردد -10

  

  انطباق با شرایط محلی 7. 5ماده 

ري از آفت یا اي از جمله مناطق عاها بر این باورند که مفهوم انطباق با شرایط منطقهطرف - 1

 .بیماري و مناطقی با میزان کم شیوع آفت یا بیماري، از ابزار مهم تسهیل تجارت است

ها مبنی بر تأیید ها باید به هنگام تعیین مناطق مذکور، فاکتورهایی از قبیل اطالعات طرفطرف - 2

در آنجا،  وضعیت عاري بودن یک منطقه از آفت و بیماري و کم بودن میزان شیوع آفت و بیماري

، اطالعات ارایه شده از سوي سازمان جهانی و کنوانسیون و دیگر  نتایج حسابرسی، نظارت، بازرسی

 .عوامل را مدنظر قرار دهند

است نواحی واقع در سرزمین آن عاري ازآفت یا بیماري یا نواحی  اي که مدعی  کننده طرف صادر - 3

کننده نشان دهد که این نواحی به  اً به طرف واردبا شیوع کم آفت یا بیماري است براي این که عین
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ترتیب عاري ازآفت یا بیماري بوده یا نواحی با شیوع کم آفت یا بیماري هستند و به احتمال زیاد به 

بدین منظور، در صورت . همین صورت باقی خواهند ماند، بایدشواهد الزم دال براین امر را ارایه دهند

هاي مربوطه به طرف  متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویه دسترسی درخواست، باید اجازة

  .کننده اعطا گردد وارد

 
  نظارت و بازرسی 8. 5ماده 

 .تواند نظارت و یا بازرسی را براي اطمینان از ایمن بودن محصوالت انجام دهد هر طرف می - 1

 .کنند موافقت میها یا بازرسی ها  خود در حوزه نظارت  ها براي افزایش همکاريطرف - 2

المللی را  هاي بین ها و توصیه هر طرف در انجام نظارت با بازرسی باید استانداردها، دستورالعمل - 3

  .لحاظ کند

شونده این فرصت را بدهد که در کننده، باید به طرف نظارت یا بازرسیطرف نظارت یا بازرسی - 4

 .مورد نتایج این نظارت و یا بازرسی ها نظر بدهد

هاي صرف شده توسط طرف ز در مواردي که دو طرف به نحو دیگري توافق کرده باشند، هزینهج - 5

  .کننده استکننده، بر عهده طرف نظارت یا بازرسییا بازرسی نظارت

 
  اسناد دال بر ایمنی 9. 5ماده 

مورد  )کاالهاي(طرف واردکننده باید تضمین کند که الزامات اسناد تأییدکنندة ایمنی محصوالت  - 1

ها، حیوان و یا گیاه اجرا  ها فقط تا حد الزم براي حفاظت از جان یا سالمتی انسانمعاملۀ میان طرف

 .شودمی

ها و  ، استانداردها، دستورالعمل)کاالها(ها باید در تدوین اسناد جهت تأیید ایمنی محصوالت طرف - 2

 .المللی را به نحو مناسبی لحاظ کنند هاي بین توصیه

) کاالهاي(اسناد دوجانبه جهت تأیید ایمنی محصوالت ) تنظیم(توانند بر سر تدوین ها میطرف - 3

 .ها، موافقت کنندمورد معامله بین طرف) کاالهاي(خاص یا گروهی از محصوالت 

هاي الکترونیکی در اسناد تأیید ایمنی  ها باید به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوريطرف - 4

  .را ترغیب کنند) اکااله(محصوالت 

 
  تدابیر اضطراري موقت  10. 5ماده 

) 1(بند ) پ(، حیوان و گیاه موضوع جزء  چنانچه هر طرف براي حفاظت از حیات یا بهداشت انسان - 1

این موافقتنامه تدبیري اضطراري اتخاذ نماید، باید طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر  4.5ماده 

بیري اضطراري را اتخاذ نماید، باید اطالعات مرتبطی را که طرف دیگر طرفی که تد. مزبور مطلع کند

 .ارایه داده است، لحاظ کند

جز در مواردي که دو طرف به نحو دیگري توافق کرده باشند، در صورت درخواست هر یک از  - 2

ها، مراجع صالحیتدار مربوطه باید در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراري نشست مشورتی طرف

 .رگزار کنندب
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  نقاط تماس و تبادل اطالعات 11. 5ماده 

ها باید یکدیگر را از نقاط تماس براي ارایۀ اطالعات وفق این فصل، و مراجع صالحیتدار طرف - 1

هاي مسئولیت مراجع صالحیتدار مزبور شدة خود، مسئول امور تحت شمول این فصل و حوزه تعیین

 .آگاه سازند

را از هر تغییر در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده در ساختار یا صالحیت ها باید یکدیگر طرف - 2

 .مراجع صالحیتدار خود آگاه سازند

ها باید از طریق نقاط تماس خود، به موقع یکدیگر را از موارد زیر به صورت مکتوب آگاه طرف - 3

 :سازند

امنیت غذایی یا تغییر در وضعیت ها در زمینۀ از هر مسئلۀ مهم تأثیرگذار بر تجارت بین طرف) الف

  بهداشت گیاهی و حیوانی، بیماري یا آفت در سرزمین خود؛

  از هر تغییر در چارچوب هاي حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) ب

مند یا چشمگیر عدم انطباق با  ها باید از طریق نقاط تماس خود، یکدیگر را از موارد نظامطرف - 4

بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تأیید این عدم انطباق را مبادله تدابیر 

 .نمایند

  همکاري 12. 5ماده 

 .نمایندطرفها براي همکاري جهت تسهیل اجراي این فصل توافقنامه با یکدیگر  می - 1

اري بیشتر، همیاري و هایی براي همک ها باید در اجراي مفاد این فصل، در پی یافتن فرصتطرف - 2

تبادل اطالعات در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد عالقۀ متقابل منطبق با مفاد این 

 .هاي فنی را شامل شود هاي تسهیل تجارت و کمکتواند طرح ها می این فرصت. فصل باشند

ردي را در حوزة تدابیر در چارچوب این فصل، ترتیبات مو  توانند براي ارتقاي همکاري ها میطرف - 3

  .بهداشتی و بهداشت گیاهی منعقد کنند

 
  مشاوره 13. 5ماده 

چنانچه یک طرف بر این نظر باشد که یک تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، بر تجارت با طرف  - 1

وفصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوطه درخواست تواند براي حل گذارد، میدیگر تأثیر می

 .ندمشورت ک

هر طرف باید به موجب محتواي این فصل، در صورت درخواست طرف دیگر، انجام مشورت را با  - 2

 .هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل در نظر بگیرد

توان وفق این ماده از طریق ها بر این باور باشد که مسأله را نمیدر مواردي که هر یک از طرف - 3

وفصل اختالف، مقرر در وفصل را از طریق ساز و کار حلپیگیري حلوفصل نمود، حق مشورت حل

  .این موافقتنامه، خواهد داشت 8فصل 
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  مبدأ قواعد: 6فصل

  عمومی مقررات -اول بخش

  شمول ۀطیح1. 6 ماده

 باید موافقتنامه نیا بر طبق یحیترج ۀتعرف يمنظور اعطا بهفصل فقط  نیا موضوع مبدأ قواعد

  .شوداعمال 

  

  فیتعار 2. 6ماده

  :فصل نیادر راستاي اهداف 

 ریپوستان، ساتنان، سختنرم ،یاز جمله ماه يموجودات آبز پرورش به معنی "يپرور يآبز") الف

 مداخلهو الرو، با  ماهی آزاد، یماه بچه ،ماهیاز مواد خام مانند تخم ،يآبز اهانیو گ يمهرگان آبزیب

 شیافزا صیادان براي در مقابلحفاظت  ای هیمنظم، تغذها نظیر ذخیرة آن رشد ایپرورش فرایند در 

  است؛ دیتول

 نیا به موجب مبدأ یصدورگواه جهت هر طرف صالحیتدار منصوب مرجع به معنی "نهاد مجاز") ب

 ؛است موافقتنامه

 مهیحمل و ب ۀنیهزشده است که شامل  وارد يارزش کاالهابه معنی  ")ف  ا آي اس(سیف ارزش ") پ

به ) "اینکوترمز"(المللی رایج واردکننده وفق اصطالحات تجاري بینمحل ورود به کشور  ایتا بندر 

  . هاي داخلی که ممکن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردداستثناي مالیات

به معنی کاالهایی است که به صورت همزمان توسط یک یا چند سند حمل ونقل از  "محموله") ت

شود؛ یا کننده و نیز کاالهایی که توسط یک فاکتور واحد، فرستاده میصادرکننده براي دریافتسوي 

 . شودبه عنوان اثاثیه شخص عبورکننده از مرز منتقل می

ثبت شده در سرزمین طرفی است که کاالها از آنجا توسط  شخص به معنی "کنندهصادر") ث

  شخص مزبور صادر گردیده است؛

بر طبق اصطالحات تجاري بین المللی رایج  ") دبلیو ایکس ایی( کار محل در ارزش تحویل") ج

به معنی قیمت پرداخت شده به تولیدکننده  براي کاال در طرفی است که آخرین کار یا ) "اینکوترمز"(

هاي داخلی که ممکن است هنگام صادرات فرآوري در آنجا صورت گرفته است، به استثناي مالیات

  بازپرداخت گردد؛محصول 

ثبت شده در سرزمین طرفی است که کاالها از آنجا توسط شخص  شخص به معنی "کنندهوارد") چ

  است؛مزبور وارد گردیده 

-قسمت امواد تشکیل دهنده ی ه،ی، مواد اولمادة اصلی از جمله ترکیبات ایهر ماده  به معنی "مواد" )ح

یا به طور فیزیکی با کاالها . گیرندمورد استفاده قرار میهایی است که در تولید کاالها مصرف شده یا 

  شود؛ترکیب شده یا در فرآیند تولید کاالهاي دیگربه کار گرفته می

واجد شرایط احراز  کهي است مواد ایکاالها  به معنی "مبدأ فاقد مواد" ای "مبدأ فاقدي کاالها") خ

 معیار تعیین مبدأ این فصل نباشند؛
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به معنی مواد و کاالهایی است که واجد شرایط احراز  "مبدأي دارامواد " ای "مبدأي داراي کاالها" )د

  معیار تعیین مبدأ این فصل است؛

 ؛دهدیم انجامهر طرف تولید را  سرزمین دربه معنی شخصی که  "تولیدکننده ") ذ

کاري، برداشت معدنهاي به دست آوردن کاالها از جمله پرورش گیاهان، به معنی روش "تولید") ر

گذاري، ماهیگیري، شکار، ساخت، فرآوري یا کردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوري، تله

  سرهم کردن این کاالها است؛ و

 انجام را دأییتتدابیر که ی منصوب هر طرف است دولت رجع صالحیتدارمبه معنی  "دأییتمرجع " )ز

  .دهدی م

  

  56معیار تعیین مبدأ3. 6 ماده

در صورتی کاالها به عنوان کاالهاي داراي مبدأ یک طرف محسوب فصل،  نیادر راستاي اهداف 

  :شوند کهمی

به طور کامل در هر طرف به دست آمده یا تولید شده موافقتنامه  نیا 6. 4 ماده به نحو مقرردر )الف

  باشد؛ یا

ها تولید شده یک طرف یا طرفدر ها به طور کامل طرفداراي مبدأ هر طرف یا مواد  صرفاً از )ب

  باشد؛یا

در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن که ارزش افزودة محتواي  با استفاده از مواد فاقد مبدأ) پ

استثناي مواردي که  نباشد، به ) دبلیو ایکس اي(تحویل در محل کار  درصد ارزش  50آن طرف کمتر از 

  .موافقتنامه براي کاالهاي مزبور بیان شده استاین ) 2(معیار تعیین مبدأ خاص در پیوست 

  

  اندکاالهایی که به طور کامل تولید شده یا به دست آمده4. 6ماده

این موافقتنامه، کاالهاي زیر به عنوان کاالهاي به طور کامل تولید شده  3. 6در راستاي اهداف ماده 

 :یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد

درختان، جلبک  جات،یها، سبزها، گلانواع توت وه،یاز جمله م ،یاهیو محصوالت گ اهانیگ) الف

آوري پرورش داده، برداشت، چیده یا جمع طرفهر در سرزمین زنده که  اهانیها و گقارچ ،ییایدر

  ؛اندشده

  ؛طرفهر سرزمین  حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در) ب

  طرف؛هر سرزمین  زنده درتولیدات ناشی از حیوانات ) پ

 گذاري، ماهیگیري، پرورش، بارآوردن و پرورش آبزیان درتولیدات ناشی از گردآوري، شکار، تله) ت

  ؛طرفهر سرزمین 

ها، بستر دریا یا زیر بستر مواد معدنی و موادي که در طبیعت وجود دارند، که از هوا، خاك، آب) ث

  شوند؛ت میهر طرف استخراج یا برداشسرزمین دریا در 

                                                           
  .معیار مبدأ مصرح در این ماده صرفاً در راستاي پذیرش تعرفۀ ترجیحی در چارچوب موافقتنامۀ موقت قابل اعمال است - ٥٦
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تولیدات ناشی از ماهیگیري در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آب هاي آزاد بر اساس ) ج

  کند؛ الملل توسط یک شناور ثبت شده در هر طرف که تحت پرچم آن طرف تردد میحقوق بین

طرف تردد شده در هر طرف که تحت پرچم آن دار ثبتهاي کارخانهکاالهایی که در کشتی) چ

  اند؛این ماده تولید شده) ج(کند، صرفاً از محصوالت موضوع جزء  می

ه هر طرف، مشروط بر این کو مصرف انجام شده در سرزمین  دیتول ي ناشی ازهاقراضه و عاتیضا) ح

  ؛باشند هیمواد اول افتیبازمختص  فقطکاالها  نیا

فقط  کاالهارف، مشروط بر این که این هر طدر سرزمین  شده يآورجمعکاالهاي مورد استفاده ) خ

  باشند؛ هیمواد اول مناسب بازیافت

ها در هاي فضایی، مشروط بر این که این سفینهعرشۀ فضاي خارج سفینهدر تولید شده کاالهاي) د

  یک طرف ثبت شده باشند؛ و

این ماده به ) د(تا ) الف(کاالهایی که در سرزمین هر طرف صرفاً از کاالهاي موضوع جزء هاي ) ذ

  .دست آمده یا تولید شده باشند

  هافزود ارزشحتواي م 5. 6 ماده

 موافقتنامه، نیا )الف(پیوست شده در  مشخصکاالي فصل و قواعد خاص  نیا در راستاي اهداف

به شرح زیر ) شود یم دهینام "سی اي وي" پس نیاز اکه ( ارزش افزودهفرمول محاسبه محتواي 

  :است

ارزش��� −  ارزش مواد فاقد مبدأ

 ارزش ���
× 100%  

  :از بود خواهد عبارتارزش مواد فاقد مبدأ  که

 ای: طرفهر  سرزمین بهکاال  ورود زماندر  مواد سیف ارزش )الف

 کهفی طر سرزمین درفاقد مبدأ  موادي برایا قابل پرداخت  شده پرداخت نییتع قابل متیق نیاول) ب

  .ردیگیدر آن انجام م يفرآور ای کار

 ،آوردآن طرف بدست می سرزمیندر  را مبدأ فاقدمواد  هر طرف،در سرزمین کاالها  ةکننددیتول یوقت

 ازمواد  نیا انتقال در گرید ي جانبیهانهیهز و يبسته بند مه،یحمل، ب يهانهیهزمواد  نیارزش ا

  .شودینم شامل را دیمحل عرضه کننده تا محل تول

  

  یناکافي فرآور ای کار 6. 6 ماده

یکدیگر براي تطابق با الزامات  باها آن اتیعمل بیترکدر  اکه صرفاً به خودي خود ی ریز اتیعمل - 1

  :ب نخواهند شدمحسواین موافقتنامه انجام شده اند، کافی  3.6ماده 

حفظ عملیات به منظور حصول اطمینان از این که محصول شرایط خود را هنگام حمل و  )الف

  کند؛انبارداري حفظ می

  ؛کردن ذوب ای انجماد) ب

  ي مجدد؛بندبسته وي بندبسته) پ
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  ي دیگر؛هاپوشش اي یارکرنگ ،کاريروغن کردن، دهیاکس ،ییزدا غبار و گرد کردن،پاك  شستن،) ت

  کردن منسوجات؛اتوکشی یا صاف ) ث

  ي؛روغنکار ،دادن قلیص زدن، واکس ،يزیآم رنگ) ج

  دار کردن غالت و برنج؛گیري، سفید کردن جزئی یا کلی، جال دادن، لعابسبوس) چ

  سازي قند؛عملیات رنگ کردن شکر یا حبه) ح

  ؛جاتیو سبز لیها، آجوهیاز م هاپوستهها و هسته درآوردنپوست و  کندن) خ

  آسیاب کردن؛و  زکردنیت) د

  ؛دادنبرش) ذ

  ي؛بند ،دستهنمودن ،مرتبيغربالگر الک،) ر

ها، نصب کردن روي صفحه ها، جعبهها، کیسه، شیشههافالسک ،هایقوط ،هاقرار دادن در بطري) ز

  بندي؛یا تخته و تمامی دیگر عملیات بسته

بندي مشابه روي محصوالت یا بستههاي شناسایی ها و سایر نشانهالصاق یا چاپ عالئم، برچسب) ژ

  ها؛آن

- یمنجر نم یاصل ياز اجزا تمحصوال یکاف اختالفکه به ) اجزاء(کردن محصوالت  مخلوط) س

  ؛شود

  ؛قطعات به محصوالتاز هم جداسازي  اسرهم کردن ساده محصوالت ی) ش

  .گوشت تقسیم بندي  وانات،یحذبح ) ص

ها مهارتبه نیازي که شود یی اطالق میهاتیفعالبه  "ساده" ماده، نیا) 1(بند در راستاي اهداف  - 2

ها این فعالیت انجامي برا شده ي تعیینهاتیژه فعالی و زاتیتجه اتعمیرکاري ی، خاص آالتنیماش ای

  .ندارد

  

  قاعدة تجمیع مبدأ  7. 6 ماده

 درطرف که به عنوان نهاده هرمبدأ  دارايمواد  ای کاالها موافقتنامه، نیا 3. 6مادهخدشه به  بدون

خواهد شد که  یتلق طرفیمبدأ  يدارامواد  عنوان به، رودیم کار به گرید طرفتولید یک محصول در 

 مبدأ. موافقتنامه در آن صورت گرفته است نیا 6. 6ماده  1 بند موضوع اتیاز عمل ریغ عملیات نیآخر

  .شود دأییت صالحیتدارراجع م توسط) 3تی سی فرم( مبدأ صادره یگواه با دیبا يمواد نیچن

 
  احراز مبدأ طیشرا حداقلة قاعد 8. 6ماده

در  ،ستندین موافقتنامه نیا) 2(ي بر طبق پیوست اتعرفهي بندطبقه در رییتغ مشمول کهیی کاالها - 1

  : که شوندیمی تلق مبدأ طیشرا واجدی صورت

 درالزم  رییتغ مشمولاند و که در تولید کاال مورد استفاده قرار گرفته مبدأ فاقد مواد تمام ارزش) الف

چنین کاالهایی باشد، و تحویل در محل کار  ارزش درصدپنج  از کمتري نیستند، اتعرفهي بندطبقه

  مشروط بر این که چنین موادي براي تولید این کاالها ضروري باشد؛ و 

 .کنندرعایت  را فصل نیامرتبط به  الزامات ۀهم کاالها )ب
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 الزاماتدر ارزش مواد فاقد مبدأ، براي هر گونه  ماده باید نیا 1 بند )الف(موضوع جزء  مواد ارزش - 2

  .قابل اعمال محتواي ارزش افزوده درج شود

  

  میمستق حمل 9. 6ماده

به  کاالها نیاگردد که یی اعطا میمبدأي داراي الهااک به فصل نیاوفق  ترجیحی ۀرفتار تعرف - 1

 .حمل شود واردکننده طرف سرزمین به صادرکننده طرف سرزمین ازطور مستقیم 

حمل  کشورهاي ثالثکه از سرزمین ممکن است  مبدأي داراي کاالها ،ماده نیا )1( رغم بندیعل - 2

  :مشروط بر این که ،شود

ارتباط با الزامات حمل و گذر از سرزمین کشور هاي ثالث بنا به دالیل جغرافیایی یا صرفاً در ) الف

 نقل صورت گرفته باشد؛

 این کاالها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و )ب

این کاالها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیري مجدد، انبار کردن یا هر عملیات  )پ

  .ضروري تعیین شده براي حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند

ماده است،  نیا 2 بندمندرج در  طایشرمتقاضی باید مدارك مستند مقتضی را که مبتنی بر رعایت  - 3

 یگمرک مقاماتبه  باید ریموارد زمدارك با تسلیم  نیا .ی طرف واردکننده تسلیم کندگمرک مقاماتبه 

 :طرف واردکننده ارایه شود

موارد  شامل گرید طرف سرزمین بهیک طرف  سرزمین از گذرکاالة دهند پوشش حمل اسناد )الف

 :ریز

  ؛کاالها ازی قیدقتعریف ) 1(

را  کاال مجددي ریبارگ و هیتخل خیتار، نقل و حمل اسناداگر ( کاال مجددي ریبارگ و هیتخل خیتار) 2(

  و؛ )شود ارایهاطالعات  نیا يحاو يگرید بانیپشتسند ، حمل و نقل اسنادعالوه بر  باید ،نداشته باشد

  :در صورت امکان ) 3(

  ؛استفاده مورد حمل لیسا و ریسا ای هایکشت نام -

 ها؛ بارگُنج تعداد -

 اند؛ هماند یمناسب باق طیدر شراثالث  گذر کاالها در کشورها بر طبق آنکه  یطیشرا -

  و؛ گذر کشورکی گمري مقامات هانشانه -

 .باکاالها مرتبطي تجارۀ اهیس )ب

ماده را  نیا )2(الزامات مفاد بند  رعایت در اثباتدیگري  بانیپشتاسناد  تواند میکننده درخواست - 4

  .کند تسلیم

ثالث کشور گذر  یگمرک مقاماتتوسط  سند صادر شدهاگر اسناد حمل قابل ارایه نباشد، باید یک  - 5

  .شودارایه  را در بر داشته باشد، ماده نیا) 3( بند) الف(ضوع جزء تمام اطالعات مو که

ارایه واردکننده طرف  یگمرک مقاماترا به  میمستق حمل مدارك مستندنتواند  یمتقاضچنانچه  - 6

  .شودبه آن اعطا  دینباي اتعرفه یحیترج رفتار، کند
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  یخرده فروش يشده برا يبندبسته مواد 10. 6 ماده

با  ،شوندیم يبندبسته آن در یفروش خردهي برا کاالها کهی ظروف وي بندبسته موادچنانچه  - 1

مورد استفاده در تولید آن  مبدأ فاقدتمام مواد  ایاین که آ نییدر تع نباید ،وندش يبندطبقه کاالها

اند، این موافقتنامه شده) 2(اي مندرج در پیوست بندي تعرفهکاالها دستخوش تغییر مربوط در طبقه

  . مد نظر قرار گیرد

 رعایترا  محتواي ارزش افزوده الزامات کاالها ایآ این که نییتع در ماده نیا) 1( بندمفاد رغم یعل - 2

یا  مبدأي دارامواد  به عنوان موردحسب  یخرده فروش يمورد استفاده برا يبندبسته ارزشاند،  نموده

  .در نظر گرفته خواهد شدکاالها محتواي ارزش افزوده محاسبه  در مبدأ، فاقد

  

  حمل يکردن مواد برا يبند بسته11. 6 ماده

از نظر احراز این شوند یم يبندبستهها آن دري حمل براصرفاً که کاالها  یو ظروف يبندبسته مواد

  .رندیقرارگی بررس مورد دینبا یا نیستند، مبدأ هستند يآن کاالها دارا ایآ که

  

  مواد آموزشی یا اطالعاتی ابزار و ،یدکی قطعات ،یجانب لوازم 12. 6 ماده

این ) الف(ي موضوع پیوست اتعرفهي بندطبقهالزامات در  رییتغها، کاال ایاین که آ نییتع در - 1

 یاطالعات ای یآموزش مواد وها ابزار ،یدکیقطعات  ،یلوازم جانب اند یا خیر،موافقتنامه را محقق کرده

طور  به که نیا ای ،آن درج شدهتحویل در محل کار  ارزش درو  ی استمعمول زاتیاز تجه یکه بخش

در  دینبادر نظر گرفته شده و کاالهاي مورد بحث  از یبه عنوان بخش دیبا ،اندفاکتور نشدهجداگانه 

  .هستند یا خیر، در نظر گرفته شوند مبدأ طیواجد شرا کاالها ایاین که آ نییتع

محقق را  محتواي ارزش افزوده الزاماتها، کاال ایاین که آ نییدر تع ،ماده نیا) 1( بند علی رغم - 2

است  ممکن یاطالعات ای یو مواد آموزش هاابزار ،یدکیقطعات  ،یارزش لوازم جانب ،اند یا خیرکرده

  .شوندمحتواي ارزش افزوده لحاظ مبدأ در محاسبه  فاقد اي مبدأ یداراعنوان مواد  بهد مور حسب

  :که شود یاعمال م يمواردماده فقط در  نیا - 3

، به طور کاالهابا  هشده همرا ارایهی اطالعات ای یمواد آموزش ،هاابزار ،یدکی قطعات ،یجانب لوازم) الف

  ؛ وشوندینم فاکتورکاالها  نیاجداگانه از 

 ارایهمواد  یاطالعاتسایر  ای یمواد آموزشها و ابزار ،یدکیقطعات  ،یو ارزش لوازم جانب ریمقاد) ب

  . تداول استمبا کاالها، براي کاالهاي مزبور شده 

  

  هامجموعه 13. 6 ماده

 تمامیکه  یزمان، شده فیتعر ،هماهنگ نظام ریتفس 3ی عموم قاعدههمانطور که در  ،هامجموعه

وجود  نیا با. شوندمی محسوب مبدأي دارامحصوالت  عنوان به باشندمبدأ  يدارا محصوالتي اجزا

 یشرط بهمجموعه  آن باشد،مبدأ  مبدأ و فاقد يمحصوالت دارا ازی بیترک، مجموعهیک که  یزمان

به  ،باشدمجموعه  نیتحویل در محل کار ا از ارزش  درصد15 از کمترکه ارزش محصوالت فاقد مبدأ 

  .شودمی یمبدأ تلق يکل دارا کیعنوان 
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  عناصر خنثی 14. 6 ماده

که ممکن است در  ریز عناصر خنثايمبدأ  است، مبدأداراي  کاالاین که آیا یک  نییمنظور تع به

  :ممکن است در آن ترکیب نشده باشد، نباید لحاظ شونداستفاده شود و  آن دیتول

  ي؛انرژ و سوخت) الف

 ها و مانند آن؛ابزار آالت، قالب) ب

 قطعات یدکی و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمان ها؛ )پ

در تولید یا در ها، مواد مورد استفاده در ترکیبات، مواد دیگر استفاده شده سازها، گریسروان )ت

  ها؛عملکرد تجهیزات و ساختمان

  ایمنی؛ زاتیتجه لباس، ،هاکفش ،هانکیع ها،دستکش) ث

  تجهیزات و وسایل استفاده شده براي آزمایش یا بازرسی کاالها؛) ج

  ها؛ وحالل و زوریکاتال) چ

در تولید کاالهاي ها هر کاالي دیگري که در خود آن کاالها به کار نرفته است اما استفادة آن) ح

  .توان بخشی از آن تولید تلقی کردمزبور را می

  

 کاال مبدأة کنند اثباتاسناد . دوم بخش

  ي ترجیحیاتعرفه رفتار درخواست15. 6 ماده

 نیالزامات ا طبقبر مبدأ  یگواه کی دیبا یمتقاضی، حیترج ياتعرفهرفتار  از يبرخورداري برا - 1

  .نماید میتسلکننده وارد طرفی مقامات گمرک بهبخش 

 قالببا  منطبق و معتبر ،یاصل دیبا ،واردکننده طرفی گمرک مقامات به شده ارایه مبدأی گواه - 2

به  موافقتنامه نیا) 3( پیوستدر  مندرجطبق الزامات  بر بوده، موافقتنامه نیا 3پیوست  درشده  میتنظ

  .طور مناسب تکمیل شده باشد

در  مندرجق الزامات بطبر مبدأ هاي یکه گواهدهد  نانیاطم دیباصادرکننده طرف  نهاد مجاز - 3

  .به طور مناسب تکمیل شده است موافقتنامه نیا )3(پیوست 

این ماده  6در بند  مصرح طیجز در شرا به دیو بااست،  ماه 12 از تاریخ صدورمبدأ  یگواهاعتبار  - 4

 طرفی گمرک مقامات به، وارداتی گمرکۀ اظهارنام میتسل لحظه تاو حداکثر  مذکور ةدور یط

  .شود ارایه واردکننده

 دأییتسامانه " عنوان به پس نیااز که ( یکیالکترون مبدأ دأییتسامانه  هاطرف کهي موارد در - 5

ی مقامات گمرک و بکار بگیرند، جادیا راموافقتنامه  نیا 27. 6 مادهموضوع  )شودیم خوانده "مبدأ

 یگواهۀ ممکن است ارایۀ نسخۀ چاپی اصل مربوط یداخلو مقررات  نیطبق قوانبر  کنندهوارد طرف

 یگمرک ۀدر اظهارنام دیمبدأ با هايیگواه این خیتارشماره و ، صورت نیدر ا. دننندا را ضروري مبدأ

 مبدأمنطقی در خصوص  يدیتردکننده وارد طرفی که مقامات گمرک موارديدر . باشدمشخص شده 

اطالعات  بای اختالف ااست ی شده ی درخواستحیترج ايتعرفه رفتارها ي آنکه برا یی دارندهاکاال
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ارایۀ نسخۀ  توانندکننده میوارد طرفی ، مقامات گمرکوجود داشته باشد مبدأ دأییتسامانه در  مندرج

 .را درخواست کنندمبدأ  یگواهچاپی 

ملل چنانچه واردکننده در زمان واردات، گواهی مبدأ را در اختیار نداشته باشد، باید حقوق گمرکی  - 6

اي براي کاالهاي وارد شده را اعمال شده را وضع یا در صورت امکان پرداخت سپردهکامله الوداد 

طبق بر  یگمرک ۀاظهارنامماه از زمان ثبت  12تواند بعد از در چنین موردي، واردکننده می. مقرر کند

این موافقتنامه، رفتار  6.22قوانین و مقررات کشور واردکننده، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده 

اي ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمرکی اضافۀ واردات یا سپردة پرداخت شده را درخواست تعرفه

  .نماید

  

   مبدأی گواهعدم نیاز به  طیشرا 16. 6ماده

در مواردي که  ،مبدأ يداراي کاالهاواردات   ترجیحی  ايرفتار تعرفهاز  گواهی مبدأ براي برخورداري

باشد، واردکننده طرف  این مقدار بر حسب پول رایجمعادل  ایورو ی 200ارزش گمرکی آن کمتر از 

چرا که ممکن  نباشد،چند محموله  ای کمزبور قسمتی از یواردات  بر این که مشروطمورد نیاز نیست، 

است به طور منطقی چنین تلقی شود که با هدف اجتناب از تسلیم گواهی مبدأ، تنظیم و اجرا شده 

  .است

  

 مبدأی صدورگواه 17. 6 ماده

، در امکتوب ی صورت به را مبدأ گواهی دیبا ،آن ة مجازندینما ایکاال  ةصادرکنند ای تولیدکننده  - 1

 .کننده درخواست نمایدصادر طرفمجاز نهاد  از ی،کیالکترونصورت امکان، با وسایل 

یکی از  مبدأ بتوان دارايفصل  نیامضمون طبق بر  ودش صادرگاه کاالهایی را که قرار است هر - 2

 ای تولیدکننده  به مجاز توسط نهاد ،هنگام صادرات ایپیش  یدمبدأ با یگواه ،تلقی کرد هاطرف

 .شود ارایه هاآن مجاز ندهینما ایصادرکننده  طرف صادرکننده

 .دهدمحموله را پوشش  ککاالهاي ی دیمبدأ با یگواه - 3

 نهادکه به طور جداگانه توسط باشد  فرد به منحصر مرجعة شمار کداراي ی دیبا مبدأی هرگواه - 4

  .شودیم ارایه مجاز

- برگهاز  نمود،برگه فهرست  کیدر  رامبدأ  یتمام محصوالت تحت پوشش گواهچنانچه نتوان  -5 

 .شود استفاده ،ارایه شده است موافقتنامه نیا )ب(پیوست  دری باید به نحوي که اضاف يها

  .باشدرونوشت و دو ی اصل ۀنسخ کی شامل دیبا) 3-تی سیفرم (مبدأ  یگواه - 6

توسط  دیبا گرید ۀنسخ .ي شودنگهدارکننده صادر طرفمجاز در نهاد نزد دیبا نسخه کی -7 

 .شودي نگهدارصادرکننده 

-تی سیفرم (مبدأ  یکه گواه ییدر موارد استثنا موافقتنامه، نیا 15. 6ماده  4بند  خدشه به بدون - 8

 و با درج عبارت ماسبق به عطف صورت به تواندیم باشد؛ نشده صادر صادرات، زمان در ای و پیش)  3

 .صادر شود آني رو "سبق ما به طورعطف بهصادره "
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ی طرف داخلمقررات  و نیدر قوان صرحم طیجز در شرا باید، شده ارایهی اصل مبدأی گواه - 9

  .شودي نگهداری طرف مزبور گمرک مقامات نزدواردکننده، 

 
  ییجزهاي اختالف 18. 6ماده

اطالعات  نیب یجزئ هايکشف اختالف ندارد، وجودي دیترد کاال مبدأ درخصوصکه  يموارد در - 1

اطالعات مذکور  اًواقع چنانچه ،واردکننده طرفی گمرک مقاماتشده به  میتسلمبدأ و اسناد  یدر گواه

  .کندینم باطلمبدأ را  یگواه خوديخودبهداشته باشد،  قیارایه شده تطب يبا کاالها

براي چندین کاالي اظهار شده در گواهی مبدأ واحد، مشکل به وجود آمده براي یکی ازکاالهاي  - 2

این  پوشش تحت ماندهیباقي کاالهاي برای حیترجاي تعرفهر رفتا ياعطااحصایی، نباید تأثیري بر 

  .شود در آن تأخیر گذاشته یا موجب مبدأی گواه

  

  مبدأی گواه صدور خاص موارد 19.6 ماده

-آنة مجاز ندینما ای صادرکننده ای دیمبدأ، تول یگواه رفتن نیب از ای مفقودشدندر صورت سرقت،  - 1

نسخۀ صدور نماید تا نسبت به  درخواستی، درخواستچنین ل یدال ذکر بامجاز  نهاداز  تواندیمها 

صادر  مبدأی گواهبر اساس مدارك موجود  دیبا یالمثنۀ نسخ. اقدام شودمبدأ  یگواهی براي المثن

نسخۀ " عبارتي حاو دیمبدأ با یگواهی المثن ۀنسخ. ردیگ صورتآن،  بانیپشتو اسناد  ة پیشینشد

 صدور خیشده از تار دأییت یالمثن ۀنسخ. باشد "... خیتار ...ة شماری تأیید شدة گواهی مبدأ المثن

  .معتبر خواهد بود ماه 12به مدت  ،مبدأ یاصل یگواه

مجاز  نهادمبدأ،  یگواهاصل در  شده جادیاتصادفی  از قلم افتادگی هاي ایاشتباهات و  در صورت - 2

گواهی " عبارت دی، باصورت نیدر ا. دینماصادر  نیگزیجامبدأ  یگواه ،مبدأ یاصل یگواه يبرا دیبا

 نیا. درج شود مبدأ یگواهروي  "... خیتار ...ة شمار مبدأی گواه مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین

   .معتبر خواهد بود ماه 12به مدت حداکثر  یمبدأ اصل یصدور گواه خیاز تار مبدأ یگواه

  

  مبدأی درگواه راتییتغ 20.6ماده

 زدن خطبا ي باید رییتغ رگونهه. نیستمبدأ مجاز  یگواه ياضافه کردن رو ای یشدگ پاك گونه چیه

مجاز  فرد توسط دیبا راتییتغ نیا. دشو نیاز انجام موردی اضاف اطالعاتو چاپ هرگونه  غلطاطالعات 

  . شودی گواهه مربوطمجاز  نهادی رسممهر  با و شده دأییت، مبدأی گواهي امضاي برا

  

  حفظ سوابق الزامات 21.6 ماده

 میتسل اسنادي ها نسخهتمام سوابق و  دیبا متقاضی صدور گواهی مبدأصادرکننده  ای تولیدکننده  - 1

  .دینماي هدارمبدأ نگ یصدور گواه خیاز تار هسه سال ي یک دورة حداقلبرامجاز را  نهادبه شده 

 خیاساس تار بررا مبدأ  ینسخه از گواه کی دیبااي ترجیحی ز رفتار تعرفهابرخوردار  ةواردکنند - 2

  .دینما حفظه سه سال ي یک دورة حداقل، براه استاعطا شد یحیترج ايتعرفه رفتارکه  یزمان
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سه حداقل  ةدور ي یکبرا آن رامبدأ و تمام اسناد مربوط به  یگواه درخواست دیبا مجاز نهاد - 3

 .نمادي نگهدارمبدأ  یصدور گواه خیاز تار هسال

  

  یحیترجاي رفتارتعرفه. سوم بخش

  ترجیحی  ايرفتار تعرفه ياعطا 22. 6 ماده

فصل  نیکه الزامات اداراي مبدأ  يکاالها براي موافقتنامه نیای به موجب حیترج ايتعرفه رفتار - 1

 .شودیاعمال م کنند،رعایت می را

 طرفمبدأ  يدارا را براي کاالهاي  ترجیحی ايرفتار تعرفهواردکننده ی طرف گمرک مقامات - 2

  :، مشروط بر این کهکنندیم اعطا کنندهصادر

  .باشند احرازکردهرا  موافقتنامه نیا 3.6 مادهمبدأ موضوع  اریمعکاالهاي وارداتی که ) الف

  نشان دهد؛ ار فصل نیا الزامات با انطباقاظهارکننده، ) ب

شده و اصل آن  لیتکم ه طور مقتضیب ،معتبر مبدأی فصل گواه نیق الزامات بخش دوم ابطبر  )پ

مصرح  مبدأ دأییتسامانه داراي ها طرفچنانچه . باشد شده میتسلکننده وارد طرفی به مقامات گمرک

 . باشدنمبدأ  یگواهباشند، ممکن است نیازي به ارایۀ  موافقتنامه نیا 15. 6 ماده) 5( بند در

 ییدر خصوص مبدأ کاالها کنندهوارد طرفی مقامات گمرک کهي درمواردماده،  نیا 2با وجود بند  - 3

مبدأ ارایه  یخصوص اصالت گواه در اباشد ی شده درخواست ترجیحی ايرفتار تعرفهها آن يکه برا

مذکور  يکاالها يرا برا ترجیحی ايرفتار تعرفه اعمالتوانند  یداشته باشند، م نطقیمي دیشده ترد

 و نیقوان الزامات طبقتوان بر را می مذکوري کاالها حال، نیابا . ندیرد نما ایدرآورده  قیتعل حالت به

  .دکر صیترخمزبور  طرف مقررات

  

  ترجیحی  ايرفتار تعرفه رد 23. 6ماده

صادرکننده  ایکه وارد  يدر موارد ای را محقق نکرده باشندفصل  نیالزامات ا کاالهاکه  يدر موارد - 1

 ايتعرفه رفتارند توانیمکننده وارد طرفی مقامات گمرک د،نکرا رعایت فصل  نینتواند الزامات ا

  .ندخود مطالبه نمای مقررات و نیقوان طبقرا بر  نشده پرداختی گمرک عوارض و ردرا  یحیترج

  :اگر، دنکن رد را  ترجیحی  ايرفتار تعرفه دنتوانیمکننده وارد طرفی مقامات گمرک - 2

صادرکننده تلقی شود، محقق نکنند؛ طرف  مبدأبراي این که داراي فصل را  نیاالزامات کاالها ) الف

 که نیا ای

  :باشد نکردهرعایت را  ریموارد ز جمله از فصل نیا گریدالزامات ) ب

  موافقتنامه؛ نیا 9.6ماده الزامات) 1(

 طوربه  ،موافقتنامه مشخص شده نیا )3( پیوستکه در به نحوي شده  میتسلمبدأ  یگواه) 2(

 باشد؛ نشده لیتکم مقتضی

ها را اثبات نموده کاال مبدأنتواند موافقتنامه  نیا 28. 6اده مبه موجب  انجام شده دأییت يهاهیرو) پ

  دهد؛ نشانمبدأ  يارهایمعبا خود را  تناقض ای
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ی به عنوان مثال جعل( نشدهمبدأ صادر  یکه گواه باشدکرده  دأییتکننده، صادر طرف دأییمرجع ت) ت

  ؛)باطل شده است( استلغو شده  ای) است

به  شده ارایه هیدییتأ درخواست خیازتار پس ماه شش حداکثری طکننده وارد طرفی گمرک مقام) ث

کافی  اطالعاتحاوي  درخواست نیا پاسخ اند ینک افتیدری پاسخ، صادرکننده طرف دأییمرجع ت

 نباشد؛طرف از یک کاالها  مبدأي تشخیص برا

 کاالهاة تولیدکنند ای صادر کهمتوجه شود  دأییت يهاهیرو قیواردکننده از طر طرف کهي درموارد - 3

 طرفی مقامات گمرک ،ارایه کرده استناقص  ایاطالعات نادرست  ،مبدأ یگواه اخذبه منظور 

 يبرا ترجیحی ايرفتار تعرفهه، از اعطاي مربوط یو مقررات داخل نیقوان توانند بر طبقمیواردکننده 

  .نیز امتناع کنند کننده دیتول ای صادرآن  يمبدأ صادرشده برا یگواه ي مشابه مشمولکاالها

ۀ ارای به ملزمواردکننده  ی طرفگمرکمقامات  ،ماده نیا )2(بند  )ب( جزءدر  مندرجدر موارد  - 4

 نحو بهی حیترجاي تعرفه رفتار رد خصوصدر  يریگمیتصم منظور هب مجازمرجع به  دأییت درخواست

  .ستندین ،موافقتنامه نیا 28. 6در ماده  مقرر

  

  ياداري همکار. چهارم بخش

 ياداري همکار زبان 24. 6 ماده

 زبان به ربط،ذی مقامات قیطر از هاطرف نیب دیبا بخش نیای به موجب ارتباط ای هیاطالع هر

  .ردیگی انجام سیانگل

  

  دأییو مرجع تمجاز  نهاد 25. 6ماده

مرجع  کیو  مجازنهاد  کباید ی هااز طرف کیهر دولتاالجرا شدن این موافقتنامه، از زمان الزم

   .دینماابقا  ای نییرا تع دأییت

  

 هاهیاطالع 26. 6 ماده

 ازید با طرف هر ،مجاز نهاد توسط موافقتنامه نیایی به موجب مبدأی گواه هر صدورپیش از  - 1

-نشانی وی اسام ا،یاوراسي اقتصادو کمیسیون ران یات تجار و معدن صنعت، وزارت ونیسیکم قیطر

ی گواهۀ نمون ،ي خودمهرها نقشي و خوانا یاصل ۀهمراه نمونبه  دأییو مرجع ت مجاز نهادي هر ها

 .کندارایه  گرید طرفبه  را مبدأی گواهی تیامني هایژگیو به مربوطات اطالع و استفاده مورد مبدأ

 ياقتصاد ونیسیکمبه  نسخهشش  درماده را  نیا )1(بند موضوع  یاصل اطالعات دیبا ایران - 2

 را اطالعات نیا ازهاي دیگري  مجموعهۀ ارایتواند یم ایاوراس ياقتصاد ونیسیکم. دیارایه نما ایاوراس

  . دیدرخواست نما ز ایرانا

 و مجاز نهادي هانشانی وی اسام به مربوط اطالعاتید باایران و کمیسیون اقتصادي اوراسیا  - 3

 .دیننما منتشر نترنتیا در را طرف هر دأییت مرجع

این ماده از پیش و ) 1(مقامات موضوع بند توسط  دیبا در باالاطالعات مصرح  دري رییتغ هرگونه - 4

  . به روش مشابه اطالع رسانی شود
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 این ماده از تاریخ دریافت نسخۀ جاپی و اصل اطالعات 1تمامی اطالعات ارایه شده بر طبق بند  - 5

  .مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یا کمیسیون اقتصادي اوراسیا باید اعمال شود

  

 یکیالکترون مبدأ دأییتي سامانۀ و اجرا توسعه 27. 6 ماده

  .دینتالش نما مبدأ دأییتسامانۀ  ياجرا براي دیها باطرف - 1

 يهایگواه تمامی اتییداده تحت وب است که جز گاهیپا کی جادیا مبدأ دأییتسامانۀ هدف از  - 2

 مبدأی گواه هري محتوا و اعتباری بررس منظور به و نموده ثبتمجاز نهاد  توسطشده را  مبدأ صادر

  . قرار دهددر دسترس  گرید طرفی گمرک مقاماتصادرشده 

-اي بین طرفجداگانهدر پروتکل  مبدأ دأییتسامانۀ تمامی الزامات و مشخصات الزم براي اجراي  - 3

  . ها باید تعیین شود

  .را تشکیل دهند مبدأ دأییتسامانۀ  يو اجرا ایجاد يکار گروه کی دیبا هاطرفبدین منظور،  - 4

  

  مبدأ دأییت 28. 6 ماده

انطباق  ایمبدأ و  یدر خصوص اصالت گواه واردکننده طرفکشور  یکه مقامات گمرک يدر موارد - 1

 و ، تردید منطقی دارندموافقتنامه نیا 3. 6ماده  بر اساسمبدأ  اریمبدأ با مع یگواه کاالهاي مشمول

 ارسال صادرکنندهمجاز طرف  نهاد ای دأییت مرجع بهی درخواست توانندیم ،یتصادف یبازرس در صورت

 ،درصورت درخواست ای/و دکن دأییت را مبدأي ارهایمع با کاال انطباق ای/و مبدأی گواه اصالت تا ندینما

  .دینما ارایها را صادرکننده کااله ای/تولیدکننده  و مدارك مستند

. باشده مربوط يکاالها ییشناسا يبرا کافیاطالعات  باهمراه  دیبا هیدأییت يهاتمامی درخواست - 2

و  طیشرا ،بودهمبدأ  یگواه از نسخه کی باهمراه  دیبا کنندهصادر طرف دأییت مرجع از درخواست

 .کند شخصم را درخواست لیدال

 خیشش ماه پس از تار مدت ظرف دیاماده ب نیا )1(بند  به موجبدرخواست  ةکنند افتیدر - 3

 .دهد پاسخواردکننده  طرفی گمرک درخواست مقامات به، مذکور یۀدییدرخواست تأ

ارایۀ  با دیبا صادرکننده طرف دأییت مرجع، ماده نیا )1( بندبه موجب  درخواستیک  به پاسخ در - 4

 ایآ کندکه مشخص وضوحبه  یا صادرکننده /مدارك مستند درخواستی دریافت شده از تولیدکننده و

طرف مزبور، تلقی  مبدأ باي کاال عنوان به توانندیمکاالها  ایآ که نیا ای/واست  معتبر مبدأی گواه

ممکن است  موافقتنامه نیا 22. 6 ماده )3( بند ه،یدأییت درخواست به پاسخ از پیش. یا خیر ندشو

 هیدأییت ندیفرا از حاصل جینتاکه  شود بازپرداختدر صورتی  دیبای پرداختی گمرک حقوق. شود اعمال

  .هستند فصل نیا الزاماتتمامی  حائز و مبدأ طیشرا واجد کاالها که کند دأییت و مشخص وضوح به

  

  گیمحرمان 29. 6 ماده

ها آنو مقررات  نیطبق قوانبر  هاطرفتوسط  یدبا فصل نیا موجب بهاطالعات ارایه شده  تمام

هاي قضایی، افشاي این اطالعات ممکن است و جز در مواردي که در رسیدگی شودتلقی محرمانه 

  .، افشا شودکننده ارایه طرفمجاز  مقام ایشخص  ةبدون اجاز یدنباضروري باشد، 
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  بکارانهیفراقدامات  برابر در گرید تدابیر ای مجازات 30. 6 ماده

 فصل نیاخود در خصوص  مقررات و نیقوان نقضي برارا ي ادار اي یفریکجرایم  دیباطرف  هر

  .کندبینی پیش

  

 مبدأ قواعدی فرع کارگروه31. 6 ماده

 کارگروه" پس نیا از که( مبدأ قواعدی فرع کارگروه ،فصل نیموثر ا ياجرا و اعمال منظور به - 1

  .شود لیتشک) شودیم دهینام "فرعی

 : یفرع کارگروه فیوظا - 2

 :در خصوص کاالها به کارگروه مشترك و کارگروه مناسبي هاهیتوص ۀارایو  یبررس) الف

 در پینظر شده  دیتجد سیاهۀ نظام هماهنگدر که موافقتنامه  نیا )2( وستیپ جا به جایی در) 1(

تعهدات موجود  فیبدون تضع یدبااین جا به جایی . گیردي نظام هماهنگ صورت میااصالحات دوره

  .گردد لیتکمبندي بر طبق جدول زمان وانجام 

  ؛ییاجرا باتیترتي مقرر نمودن برا هاییشنهادیپاز جمله  فصل نیاي و اجرا به کارگیري )2(

 ؛ هاطرف توسط بخش نیا در شده نییتع تعهدات تحقق درقصور ) 3(

 فصل؛ نیای فني هاهیاصالح) 4(

 موافقتنامه؛ نیا) 2( پیوستهاي هیاصالح) 5(

 فصل؛ نیا يها در اجراطرف نیوجود آمده به بهاي اختالف) 6(

 ؛موافقتنامه نیا) 3(و ) 2(هاي پیوستفصل و  نیا مفاد هیهر گونه اصالح) 7(

 فصل؛  نیطرف در خصوص ا کي یشنهادیپ دیگر موضوع هر دادن قرار توجه مورد) ب

  و ؛تجارت کاالها کارگروه به مبدأ قواعدی فرع کارگروه يهاافتهیگزارش ) پ

 ضیتفو مشترك کارگروه توسطتواند می موافقتنامه نیا 3بر اساس ماده که  وظایفی ریانجام سا) ت

 .شود

ی ندگانینما ها،متقابل طرفتوافق  با ،تواندیم بوده و هاطرف ندگانیمتشکل از نما یفرع کارگروه - 3

باشند، میالزم متناسب با موضوعات مورد بحث  ي تخصصداراکه ا هطرف ينهادها ریاز سا را

 .دینما دعوت

 لیتشک، حداقل سالی یک بار، هارفط توافق موردزمان و مکان هر در تواند ی میکارگروه فرع - 4

  .جلسه دهد

نشست هر ماه پیش از  کحداقل ی دیدستور کار موقت هر نشست با ،یقانون کل کیبه عنوان  - 5

  .شود ارسالها براي طرف

  

   شده انبار اکاالهاي در حال حمل ی 6.32 ماده

 ازحال حمل  درکه  مبدأ، کاالهاي داراي موافقتنامه نیجرا شدن ااالالزم تاریخ از ظرف شش ماه

-میواردکننده  طرفکه در انبار موقت گمرك  ییکاالها ااست ی کنندهوارد طرفبه  کنندهصادر طرف
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 ايرفتار تعرفه این موافقتنامه باید مشمول اعطاي22. 6الزامات ماده باشد، مشروط بر رعایت تمامی 

  .شودی حیترج

  

  هاي گمرکیتسهیل تجاري و همکاري: 7فصل 

  

  حیطۀ شمول 1. 7ماده

این فصل تدابیر ادارة گمرك و اجراي همکاري گمرکی الزم براي ترخیص کاالهاي مورد معامله 

  :گیرد زیر در برمیها را به منظور ارتقاي موارد میان طرف

  ها و تشریفات گمرکی؛ شفافیت در رویه) الف

  هاي گمرکی؛ تسهیل تجاري و هماهنگ سازي فعالیت) ب

  .هاطرف  گمرکی از جمله تبادل اطالعات بین مقامات گمرك مرکزي  همکاري) پ

  

  تعاریف 2. 7ماده

  :در راستاي اهداف این فصل

سازمانی و مدیریتی مقامات گمرکی یک طرف و همچنین هاي یعنی فعالیت "ادارة گمرك") الف

شود، صورت  هایی که در چارچوب تنظیم مقررات در حالی که اهداف در زمینه گمرکی، اجرا میفعالیت

  گیرد؛ می

به معنی هرگونه هنجار و مقررات اجرا شده توسط مقامات گمرکی  "قوانین و مقررات گمرکی") ب

  شد؛ دستورات، احکام، فرامین رسمی و غیره می با یک طرف از جمله قوانین، آرا،

المللی،  یعنی کاالهایی که، به استثناي کاالهاي ارسالی از طریق پست بین" هاي فوري محموله") پ

هاي الکترونیکی گیري از سامانه السیر حمل ونقل با هر نوع حمل و با بهرههاي سریعاز طریق سامانه

محموله در طول مسیر قابل ردیابی است، تا بر طبق سیاهۀ فردي  شوند ومدیریت اطالعات حمل می

  شده به گیرنده تحویل گردد؛ درکوتاهترین زمان ممکن یا در مدت زمان تعیین 

- اي گمرکی است که بر طبق آن کاالي خارجی می به معنی رویه "ورود موقت براي پردازش") ت

ها مشروط از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات تواند به سرزمین گمرکی هر طرف وارد شده و به طور

معاف گردد، بر این اساس که در نظر باشد چنین کاالهایی در یک مدت زمان مشخص، پردازش یا 

  تعمیر و متعاقب آن از قلمروي گمرکی طرف مزبور مجدداً صادر شود؛

یی که در اي گمرکی است که بر طبق آن کاالها به معنی رویه "خروج موقت براي پردازش") ث

-طور موقت براي پردازش در خارج صادر شوند، به جا میهر طرف به طور آزادانه جابه  قلمرو گمرکی 

  گردند؛ ها، مجددأ وارد میشده، با معافیت کامل از حقوق گمرکی و مالیات

اي گمرکی است که بر طبق آن کاالهاي خارجی به طور مشروط به  به معنی رویه "ورود موقت") ج

هر طرف وارد شده و به طور کلی یا جزئی از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات معاف   رو گمرکی قلم

گردد، بر این اساس که کاالي مزبور حتما ًدر یک مدت زمان مشخص بر طبق قوانین و مقررات می

  .، باید مجدداً صادر شود گمرکی طرف مزبور
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  تسهیل تدابیر اداره گمرك 3. 7ماده 

باید تضمین نماید که تدابیر ادارة گمرك که توسط مقامات گمرکی مربوطه به کارگرفته هر طرف  - 1

  .بینی، سازگار و شفاف است پیش  خواهند شد قابل

تدابیر ادارة گمرك هر طرف باید تاحد امکان و تا جایی که قوانین و مقررات گمرکی آن اجازه  - 2

  .دة سازمان جهانی گمرك باشدش  هاي توصیه دهد، براساس استانداردها و روش می

سازي  مقامات گمرك مرکزي هر طرف باید براي بازبینی تدابیر ادارة گمرك خود به منظور ساده - 3

  .تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت، تالش کنند

را ایجاد یا حفظ  "کارگزاران اقتصادي مجاز"ها تالش خواهند کرد که در قوانین خود برنامۀ طرف - 4

  .مذاکره کنند توانند در مورد شناسایی متقابل کارگزاران اقتصادي مجازینمایند و م

  

  ترخیص کاالها 4.7 ماده

هاي گمرکی و عملیات ترخیص مؤثر  ها باید اجراي رویههر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرف -1

الزامات آن کند که این امر هر طرف را به ترخیص کاالهایی ملزم می. کاال را پذیرفته یا حفظ نماید

  . براي ترخیص کاالي مزبور رعایت نشده است

  :طبق بند یک این ماده و در حد امکان، هر طرف باید بر -2

ها تصریح شده باشد، ترخیص کاالها را در جز در شرایطی که در قوانین و مقررات گمرکی طرف )الف

  ساعت پس از ثبت اظهارنامۀ گمرکی مقرر نماید؛ 48 بازه زمانی حداکثر

تالش کند که براي تسریع در ترخیص کاالهاي ورودي، ارایۀ الکترونیکی اطالعات گمرکی و ) ب

  .پردازش آن را پیش از رسیدن کاال اتخاذ و حفظ کند

در مواردي که بازه زمانی براي ترخیص کاال از سوي مقام گمرکی طرف واردکننده بر طبق  - 3

باشد، مقام گمرکی مربوطه باید اظهارکننده را از قوانین و مقررات گمرکی طرف مزبور تمدید شده 

  .هاي حقوقی چنین تمدیدي مطلع نمایددالیل و زمینه

  

  مدیریت خطر 5. 7 ماده

مند خطرات با تمرکز ها باید یک سامانۀ مدیریت خطر را از طریق ارزیابی نظاممقامات گمرکی طرف

عملیات گمرکی روي کاالهاي داراي خطر سازي اجراي  بر بازرسی کاالهاي داراي خطر باال و ساده

  .پایین، اعمال کنند

  

  گمرکی  همکاري 6.7 ماده

ها باید با درنظر داشتن تسهیل کارکرد مؤثر این موافقتنامه، مقامات گمرك مرکزي طرف - 1

- ها تأثیر میهمکاري با یکدیگر را در مورد موضوعات کلیدي گمرکی که بر مبادلۀ کاالي بین طرف

  . گذارد، تشویق نمایند
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درمواردي که مقامات گمرك مرکزي هر طرف بر اساس قوانین و مقررات خود، شک منطقی  - 2

گمرك مرکزي طرف   تواند از مقام نسبت به فعالیتی غیرقانونی دارد، مقام مرکزي گمرك مزبور می

ات کاال گردآوري دیگر اطالعات خاصی را درخواست نماید که معموال ًدر خصوص صادرات  یا وارد

  .شودمی

این ماده باید مکتوب و در آن منظور از درخواست اطالعات ) 2( درخواست هر طرف به موجب بند - 3

  .مزبور ذکر شده و همراه با اطالعات کافی باشد تا کاالي مورد نظر شناسایی شود

ت درخواستی را این ماده باید پاسخ کتبی حاوي اطالعا) 2(شونده بر طبق بند طرف درخواست - 4

ارایه دهد، به شرط آن که ارایۀ اطالعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات خود نداشته 

  .باشد

  شونده باید تالش کند هر گونه اطالعات دیگر را به مقامگمرك مرکزي طرف درخواست  مقام - 5

طباق یا عدم انطباق صادرات کننده ارایه نماید و وي را در تشخیص انگمرك مرکزي طرف درخواست

یا واردات کاال از سرزمین طرف درخواست کننده با قوانین و مقررات طرف مربوطه یاري /کاال به و

  .دهد

ها باید، در ایجاد و حفظ مجاري ارتباطی براي همکاري گمرکی، از مقامات گمرك مرکزي طرف - 6

اطالعات و بهبود هماهنگی درمسائل که باعث تسهیل تبادل سریع و امن  جمله تعیین نقاط تماس

 .شود، تالش کنند گمرکی می

  

  تبادل اطالعات 7.7 ماده

ها به منظور تسهیل انجام عملیات گمرکی، تسریع ترخیص کاالها و پرهیز از نقض قوانین و طرف - 1

تبادل الکترونیکی "که از این پس (مقررات گمرکی، تا حد امکان تبادل الکترونیکی اطالعات را 

ها، ، به صورت مستمر با پوشش تمامی کاالهاي مورد مبادله بین طرف)شودخوانده می "اطالعات

  .مشروط به اینکه اعمال کلیه اقدامات براي امنیت اطالعات تضمین گردد .باید ایجاد و اجرا کنند

دل کمیسیون اقتصادي اوراسیا ازجانب اتحادیۀ اقتصاي اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبا - 2

  .الکترونیکی اطالعات را باید هماهنگ کند

هاي مرتبط و معتبري است که از  ، به معنی داده"اطالعات" در راستاي اهداف این ماده، - 3

  .آید هاي گمرکی و اسناد حمل به دست میاظهارنامه

 این ماده کمیسیون اقتصادي اوراسیا، مقامات مسوول کشورهاي) 1(به منظور تحقق اهداف بند  - 4

عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و  ایران براي توسعه تبادل الکترونیکی اطالعات باید با یکدیگر 

  . مشورت کنند

تمامی الزامات و مشخصات براي عملیات تبادل الکترونیکی اطالعات و همچنین محتویات خاص  - 5

مسوول کشورهاي  اطالعاتی که قرار است مبادله شود، باید در یک پروتکل جداگانه بین مقامات 

این اطالعات براي تعیین هویت کاالهاي . عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و ایران تعریف شود

  .هاي مؤثر گمرکی، کافی استشده و انجام نظارت حمل
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شود، باید محرمانه تلقی شده و صرفا ًبراي هر اطالعاتی که بر طبق مفاد این ماده مبادله می - 6

 .استفاده قرار گیرداهداف گمرکی مورد 

  

  همکاري میان نهادهاي مرزي 8. 7 ماده

هاي مرتبط با  هر طرف باید تضمین کند که تمامی مقامات و نهادهاي مسئول کنترل مرزي و رویه

هاي خود را با هدف تسهیل تجارت و  واردات، صادرات و گذر کاال با یکدیگر همکاري و فعالیت

  .کنندهماهنگ میهاي مزاحم اداري،  کاهش رویه

  

  انتشار 9.7 ماده

الشمول خود به  ها باید تا حد امکان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمرکیِ عامطرف -1 

ها و مقرراتی که بر تجارت تأثیر در صورت درخواست، خالصۀ آیین نامه. زبان انگلیسی به کار گیرند

  .درخواست کننده، به زبان انگلیسی تهیه شود دارند، باید بدون خدشه به قوانین ملّی طرف

هر طرف باید یک یا چند   االجرا شدن این موافقتنامه، مقامات صالحیتدارماه پس ازالزم 8ظرف  - 2

مرکز پاسخگویی براي ارایۀ پاسخ به اشخاص عالقمند به موضوعات گمرکی تعیین و اطالعات 

  .ها را در اینترنت منتشر نمایندمربوط به آن

هر طرف باید اطالعات تماس مراکز پاسخگویی تعیین شده را براي یکدیگر   مقامات صالحیتدار - 3

طرف دیگر، تا حد   مرکز پاسخگویی هر طرف بنا به درخواست مقامات صالحیتدار .ارسال نمایند

ن امکان اطالعات مربوط به قوانین و مقررات خود را در خصوص کارکرد این موافقتنامه باید به زبا

 :شودانگلیسی تهیه کند، اطالعات مزبور به موضوعات زیر مربوط می

 وارداتی و صادراتی؛ هايها و ممنوعیتاي موجود از جمله محدودیتتدابیر غیر تعرفه) الف

- ها یا به تعویق انداختن آندرخواست بازگرداندن یا اغماض از حقوق و عوارض گمرکی و مالیات) ب

  ؛ها

-موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی که بر ترخیص کاال از گمرکات اثر میاجراي الزامات ) پ

  ؛گذارد

  ؛هاي نرخ تعرفهالزامات برخورداري از سهمیه) ت

 ؛تعیین کشور مبدأ، اگر براي واردات درخواست شده باشد) ث

  .ها بر طبق قوانین و مقررات خود ممکن است تصمیم بگیرندسایر مواردي که طرف) ج

الشمول ناظر بر امور گمرکی را که براي تصویب  طرف باید، تا حد امکان، قوانین و مقررات عامهر  - 4

ها، امکان ارایۀ نظر را براي اشخاص ذینفع ایجاد کند قبالً منتشر و، پیش از تصویب آنپیشنهاد می

 .کند
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  استعالمات پیش از ورود کاال به گمرك 10.7 ماده

به درخواست استعالم پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف  ها بایدمقامات گمرکی طرف - 1

اي، مبدأ کاال و هر مورد اضافه دیگري که هر طرف مناسب  بندي تعرفه واردکننده در خصوص طبقه

  .بداند، به طور مکتوب پاسخ دهند

  :ایدها بهاي استعالم پیش از ورودي را تصویب نموده یا ادامه دهد، رویه هرطرف باید رویه - 2

  تواند براي استعالم گمرکی پیش از ورود کاال درخواست کند؛مقرر کنند که متقاضی می) الف

متقاضی دریافت استعالمات پیش از ورود، را ملزم به ارایۀ شرحی دقیق از کاالها و ارایه تمامی  )ب

  اطالعات الزم براي رسیدگی به استعالم پیش از ورود نمایند؛

روز از ارایۀ درخواست ارایۀ  30 تواند ظرف مدتمقرر کنند که مقام گمرکی طرف مزبور می )پ

  اطالعات تکمیلی، از متقاضی بخواهد که اطالعات تکمیلی را ارایه نماید؛

مقرر کنند که استعالم پیش از ورود کاال برمبناي حقایق و شرایط ارایه شده توسط متقاضی و ) ت

  است که مقام گمرکی به آن دسترسی دارد؛ دیگري  اطالعات مرتبط

روز از تاریخ ارایۀ درخواست  90 مقرر کنند که نتیجه استعالم در اسرع وقت، یا در هرحال ظرف) ث

شود؛ بازه زمانی براي ارایۀ تمامی اطالعات الزم تکمیلی درخواستی بر طبق براي متقاضی ارسال می

  .شود این بند، در نظرگرفته نمی) پ(جزء 

بر طبق جزء  تواند درصورت عدم ارایۀ اطالعات تکمیلی درخواستی مقام گمرکی یک طرف می - 3

  .این ماده در مدت زمان مقرر، درخواست پیش استعالم را رد کند )2(بند ) پ(

پیش استعالم براي حداقل یکسال، پس از تاریخ صدور معتبر است، مگر این که قوانین، شرایط یا  - 4

  .ه از چنان استعالمی تغییر کرده باشدحقایق حمایت کنند

تواند در موارد زیر پیش استعالم را اصالح کند یا آن را کان لم یکن  مقام گمرکی هر طرف می - 5

  :نماید

  با تشخیص این که پیش استعالم براساس اطالعات غلط یا غیردقیق بوده است؛ )الف

  د این موافقتنامه؛در صورت تغییر قوانین و مقررات گمرکی سازگار با مفا) ب

ها انجام گرفته در صورت تغییر حقایق مادي یا شرایطی که استعالم پیش از ورود برمبناي آن) پ

  است؛

هر طرف ممکن است صدور پیش استعالم براي متقاضی را رد کند، مشروط بر این که مسألۀ  - 6

 :مطروحه در درخواست

  دولتی، دادگاه یا دادگاه استان مفتوح باشد؛ یادر حال حاضر در پروندة متقاضی نزد یک نهاد ) الف

  .گیري شده باشدقبأل در دادگاه یا دادگاه استان در مورد آن تصمیم) ب 

  

  گذاري گمرکیارزش 11.7 ماده

ها باید بر طبق قوانین و مقررات گمرکی واردکننده که ارزش گمرکی کاالهاي مورد مبادله میان طرف

  .این موافقتنامه است، تعیین شود) 4(پیوست بر پایه  مواد مصرح در 
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   ايبندي تعرفه طبقه 12.7 ماده

ها در تجارت بین خود، توصیف و کدگذاري کاالها را باید براساس ویرایش جاري نظام طرف

  .هماهنگ اعمال کنند

  

  گذر کاالها 13.7 ماده

ي گذري از یک طرف به هر طرف باید براي تسهیل عملیات گمرکی اعمال شده در مورد کاالها - 1

  .طرف ثالث و بالعکس تالش کند

توانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهاي تشخیص هویت به کار برده شده توسط  ها میطرف - 2

ها و نیز سایر وسایل حمل و نقل در حال گذر الزم است، ها را که براي کنترل کاالها و کشتیطرف

  .تصدیق و شناسایی کنند

  

  هاي فوري محموله 14.7 ماده

ترخیص  تسریع درخصوص مقتضی، گمرکی  کنترل اعمال ضمن باید هاطرف مقامات گمرکی - 1

  .کنند تدبیر فوري هاي محموله گمرکی

این . را اتخاذ یا حفظ نماید فوري هاي محموله براي شده سازيآسان هاي رویه باید طرف هر - 2

  :ها باید رویه

ترخیص محموله فوري که قرار است پیش از رسیدن محموله، تسلیم و اطالعات الزم را براي ) الف

  بینی کنند؛بررسی شود، پیش

اطالعات در برگیرندة تمامی کاالهاي موجود در یک محموله فوري به صورت یکجا  اجازه دهند )ب

  مثالً در یک سیاهۀ بار، در صورت امکان، از طریق ابزارهاي الکترونیکی عرضه شود؛

  بینی نمایند؛حتی االمکان، ترخیص برخی ازکاالها با حداقل اسناد پیش )پ

در شرایط عادي، در کمترین زمان ممکن پس از ارایۀ تمامی اسناد ضروري گمرکی و به شرط ) ت

  بینی کنند؛هاي فوري را پیش رسیدن محموله، ترخیص محموله

با تصدیق این که یک طرف ممکن است  هایی با هر وزن یا ارزشی اعمال شوند،در مورد محموله )ث

هاي ورود رسمی را به عنوان شرطی براي ترخیص، از جمله اظهارنامه، اسناد مؤید ادعا و رویه

  .پرداخت حقوق گمرکی براساس وزن یا ارزش کاال الزم بداند

  

  کاالهاي فسادپذیر 15.7 ماده

زوال کاالهاي فساد پذیر و به شرط  اجتناب یا  هر طرف باید با توجه به جلوگیري از خسارات قابل

  .رعایت تمامی الزامات قانونی، زمینۀ ترخیص سریع کاالهاي فسادپذیر را فراهم آورد

  

  ها در داخل یا خارجورود موقت کاالها و پردازش آن 16.7 ماده

روند ها باید اجراي عملیات گمرکی را براي المللی، مقامات گمرکی طرفبر طبق استانداردهاي بین

  .شوند، تسهیل نمایندپذیرش موقت کاال و کاالهایی که موقتأ براي پردازش وارد یا صادر می
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  بازرسی پیش از حمل 17.7 ماده

هاي مرتبط با تأیید کیفیت، هاي مربوط به بازرسی پیش از حمل، شامل تمامی فعالیتفعالیت - 1

-کننده میادراتی به سرزمین عضو استفادهکمیت، قیمت، از جمله نرخ ارز، و شرایط مالی کاالهاي ص

  .شود

-اي و ارزشبندي تعرفههاي پیش از حمل در خصوص طبقهها ملزم به استفاده از بازرسیطرف - 2

  .گذاري گمرکی نخواهند بود

) 2(هاي پیش از حمل مشمول بند ها در استفاده از سایر انواع بازرسیبدون خدشه به حقوق طرف - 3

شوند که الزامات جدیدي را در خصوص بازرسی پیش از حمل ها تشویق مینیستند، طرفاین ماده 

معرفی نکرده یا بکار نگیرند و تا حد ممکن، در جهت تسهیل تجارت بین ایشان الزامات موجود را از 

  .بین ببرند

 
  گمرك) نمایندگان( کارگزاران18.7 ماده

نندگان کاال اجازه بدهد بدون نیاز به استفاده قوانین و مقررات گمرکی هر طرف باید به اظهارک

  .گمرك اظهارنامه گمرکی خود را ارایه دهند) نمایندگان( اجباري از خدمات کارگزاران

 
  )اتوماسیون( خودکارسازي 19.7 ماده

تواند با استفاده از  ها باید تا حد امکان، تضمین دهند که عملیات گمرکی میمقامات گمرك طرف - 1

. اطالعاتی و فناوري اطالعات از جمله ابزارهاي الکترونیکی ارتباطاتی صورت گیرد هاي سامانه

  .گردد تضمین اطالعات امنیت براي اقدامات کلیه اعمال آنکه برا مشروط

ها باید تا حد امکان، براي اظهارکنندگان، فرصت اظهار کاال به مقامات گمرك مرکزي طرف - 2

هاي الکترونیکی را براي استفاده کنندگان از گمرك قابل  سامانه شکل الکترونیکی را فراهم آورند و

  .دسترس سازند

  

  محرمانه بودن 20.7 ماده

شود به غیر از آمار، باید بر طبق قوانین و مقررات  تمامی اطالعاتی که بر طبق این فصل ارایه می

از فرد یا مقام طرف ارایۀ  ها را بدون اجازه ها نباید آنمقامات طرف .ها محرمانه نگه داشته شودطرف

  .کننده اطالعات مزبور، افشا کنند، مگر تا حدي که ممکن است در رسیدگی هاي قضایی الزم باشد

  

  خواهی بازنگري و پژوهش 21.7 ماده

گذارد و هر طرف باید امکان بازنگري اداري تصمیمات گمرکی را که بر حقوق شخص ذینفع تأثیر می

  .صمیمات مذکور را بر طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین کندخواهی قضایی علیه تپژوهش

  

  ها مجازات 22.7 ماده
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هاي اداري به خاطر نقض قوانین  هر طرف باید تدابیري را اتخاذ و یا حفظ نمایدکه وضع مجازات - 1

اي،   بندي تعرفه و مقررات گمرکی خود در حین صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقه

گذاري گمرکی، تعیین کشور مبدأ و برخورداري از رفتار ترجیحی به موجب این موافقتنامه را  ارزش

 .امکان پذیر سازد

هایی براي نقض قوانین یا مقررات  دهد که به موجب قوانین خود مجازاتهر طرف باید تضمین  - 2

 .دگردمسئول نقض وضع ) اشخاص(گمرکی، یا الزامات شکلی فقط در مورد شخص 

موضوعه باید متکی به حقایق و شرایط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت   مجازات - 3

 .داشته باشد

 :هر طرف باید اطمینان دهد که تدابیري را براي جلوگیري از موارد زیر اتخاذ کرده است - 4

  ، حقوق و عوارض؛ و تضاد منافع در ارزیابی و تجمیع مجازات) الف

  .این ماده سازگار نیست) 3(براي ارزیابی یا تجمیع مجازاتی که با بند  ایجاد مشوقی) ب 

هر طرف باید تضمین دهد که وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین و مقررات گمرکی، یا الزامات  - 5

وضع ) ایشان(که مجازات در مورد وي ) اشخاصی(شود، توضیحی مکتوب به شخصی شکلی وضع می

هاي حاکم که بر طبق آن میزان ر آن ماهیت نقض قوانین و مقررات یا رویهشود، ارایه گردد که د می

 .یا دامنۀ مجازات براي نقض مشخص شده است، توضیح داده شده باشد

وقتی شخصی داوطلبانه شرایط نقض قوانین و مقررات گمرکی یا الزامات شکلی را پیش از کشف . - 6

شود، که، در صورت  آن طرف تشویق می نقض توسط ادارات گمرکی براي یک طرف افشا کند،

اقتضا، این تدبیر را به عنوان عامل تخفیف دهندة بالقوه در تعیین مجازات براي آن شخص در نظر 

  .گیرد

  

  بازه زمانی انتقالی خاص براي ایران 23.7 ماده

االجرا شدن این موافقتنامه، ماه پس از الزم 12کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا باید به مدت 

  . این فصل از طرح هر شکایتی خودداري کنند 14.7و  11.7، 10.7به موجب مواد 

  

  وفصل اختالفاتحل: 8 فصل

  اهداف 1. 8ماده 

وفصل اختالفات ناشی از این هدف این فصل، پیش بینی فرایندي کارآمد و شفاف جهت حل

  .باشدموافقتنامه می

  

  تعاریف 2. 8ماده 

  :تعاریف زیر در راستاي اهداف این فصل به کار خواهد رفت

این موافقتنامه، به  6. 8یا  5. 8به معنی طرف اختالفی است که به موجب ماده : "خواهان" )الف

  .منظور رسیدگی به اختالف درخواستی را ثبت نموده است
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. باشندمی) خوانده(و طرف مدعی علیه ) خواهان(به معنی طرف مدعی  ":هاي اختالفطرف") ب

توانند به صورت مشترك یا کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا می

در چنین مواردي اگر تدبیر مورد نظر توسط اتحادیۀ . منفرد به عنوان طرف اختالف اقدام نمایند

ف است و اگر تدبیر موردنظر هاي اختالاقتصادي اوراسیا اتخاذ شده باشد، اتحادیۀ، یکی از طرف

هاي اختالف توسط کشور عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا اتخاذ شده باشد، کشور مزبور یکی از طرف

  .خواهد بود

 جاري هاي رویه و وقایع به به معنی سندي رسمی است که حاوي اطالعات مربوط ":اطالعیه" )پ

  .ها ارسال شودطرف بینی شده در این فصل، توسطباید در موارد پیش بوده،

  

این موافقتنامه، به  6. 8یا  5. 8به معنی طرف اختالفی است که، به موجب ماده  ":خوانده" )ت

  .منطور رسیدگی به اختالف درخواستی را دریافت نموده است

  

 حیطۀ شمول 3. 8ماده  

فصل در خصوص جز در مواردي که در این موافقتنامه به نحو دیگري مقرر شده است، مفاد این  - 1

وفصل اختالفات ناشی از تفسیر و یا اجراي این موافقتنامه و قصور طرف دیگر نسبت به انجام حل

  .تعهدات خود به موجب این موافقتنامه، باید اعمال گردد

االجرا شدن این این موافقتنامه، تا شش ماه پس از الزم 5و  4مفاد این فصل در ارتباط با فصول  - 2

االجرا شدن این موافقتنامه نباید تا هفت ماه پس از الزم 7در مورد فصل  این موافقتنامهموافقتنامه و 

  .اعمال شود

  

  تبادل اطالعات و همیار دادگاه 4.8ماده 

توزیع اسناد شکلی و اطالعاتی مرتبط با هرگونه اختالف ناشی از این موافقتنامه میان کشورهاي  - 1

اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا، به منزلۀ نقض مقررات مربوط به عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و 

یا تعهدات بین المللی اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و کشورهاي /محرمانگی به موجب این موافقتنامه و

  .عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا لحاظ نمی گردد

ع اساسی در موضوع هر کشور عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا و اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا که نف - 2

مورد اختالف داشته باشند، این فرصت را دارند که به عنوان همیار دادگاه مورد استماع قرار گیرند و 

  .اظهارات مکتوب خود را به هیئت داوري ارایه دهند

  

  مساعی جمیله، سازش یا میانجیگري 5. 8ماده 

. سـازش یـا میانجیگري توافق نمایندتوانند در هر زمانی با مساعی جمیله، هاي اختالف میطرف - 1

- هاي مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگري ممکن است در صورت درخواست هر یک از طرفرویه

  .هاي اختالف در هر زمانی آغاز و در هر زمانی خاتمه یابد
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 تواند درحالی ادامههاي اختالف موافقت کنند، مساعی جمیله، سـازش یا میانجیگري میاگر طرف - 2

  .بینی شده در این فصل، در جریان باشدیابد که جریان رسیدگی هیئت داوري، پیش

هاي ویژه مواضعی کـه طرفجریان سیدگی متضمن مساعی جمیله، سازش و میانجیگري و به  - 3

کنند، بدون خدشه به حقوق هرطرف اختالف در جریان اختالف در جریان رسیدگی مزبور اتخاذ می

  .صورت محرمانه خواهند بود رسیدگی بیشتر و به

  

  مشورت 6. 8ماده 

از طرف دیگر در خصوص هر مسألۀ ناشی از این موافقتنامه بر طبق الزامات  تواندهر طرف می - 1

حل رضایت بخش متقابل از ها باید براي رسیدن به راهطرف. درخواست مشورت نماید 3. 8ماده 

  .از هیچ کوششی دریغ نکنند طریق مشورت در خصوص هر موضوعی بر طبق این فصل

درخواست مشورت باید از طریق نقطۀ تماس تعیین شده به موجب این موافقتنامه و نیز کارگروه  - 2

کننده باید درخواست را از طریق نقاط تماس طرف درخواست. مشترك به صورت مکتوب صورت گیرد

الیل آن درخواست، از جمله درخواست باید حاوي د. ها انتقال دهدتعیین شده به ترتیب به طرف

مقررات (شناسایی تدبیر یا سایر موضوعات مورد بحث و نیز اشاره به مبانی حقوقی براي درخواست 

  .باشد) مرتبط در این موافقتنامه

  :به محض دریافت درخواست براي مشورت، طرف خوانده باید - 3

ه صورت مکتوب به درخواست روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطۀ تماس خود، ب 10ظرف ) الف

  پاسخ دهد؛ و

روز در موارد اضطراري، از جمله  10روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا  30ظرف حداکثر ) ب

گردد، بـه منظـور دسـتیابی بـه راه حلی سریع و با  مواردي که به کاالهاي فاسدشدنی مربوط می

  .رضایت متقابل با حسن نیت مشورت را آغار کند

هاي اختالف قابل تغییرخواهند ، با توافق متقابل طرف)3(هاي زمانی مشخص شده در بند زهبا - 4

  .بود

هاي هاي اختالف براي رسیدگیها به صورت محرمانه باشد و به حقوق هیچ یک از طرفمشورت - 5

  .اي وارد نگردداین موافقتنامه، خدشه 4. 8بیشتر یا به موجب ماده 

است از طرف دیگر اختالف درخواست نماید که مقامات، کارشناسان یا هر طرف اختالف ممکن  - 6

نمایندگان دولتی را از نهادهاي نظارتی و تخصصی مربوطه که در موضوع مورد مشورت صاحب 

طرفی که درخواست را دریافت کرده است باید نهایت تالش . باشند، در اختیار قرار دهدتخصص می

  .بنددکار  خود را براي انجام آن به

هاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، مشورت در سرزمین جز در مواردي که طرف - 7

هاي اختالف، مشورت را می توان به طور کلی با توافق متقابل طرف. طرف خوانده انجام خواهدگرفت

  .یا جزیی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار نمود

  

  تشکیل هیئت داوري 7. 8اده م
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  :تواند تشکیل هیئت داوري را در موارد زیر درخواست نمایدطرف خواهان می - 1

  این موافقتنامه رعایت نکرده باشد؛ یا 5. 8هاي زمانی را بر طبق ماده طرف خوانده بازهچنانچه ) الف

روز ، در موارد  20ظرف روز، یا  60هاي اختالف از تاریخ دریافت درخواست، ظرف چنانچه طرف) ب

  .اضطراري از جمله در ارتباط با کاالهاي فاسد شدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختالف نشوند

درخواست مکتوب تشکیل هیئت داوري باید از جانب طرف خواهان از طریق نقطۀ تماس تعیین  - 2

اطالعیۀ درخواست تشکیل . دشدة وفق این موافقتنامه به خوانده و نیز به کارگروه مشترك تسلیم گرد

هاي دیگر، از طریق نقاط تماس هیئت داوري باید به صورت مکتوب توسط طرف خواهان به طرف

در درخواست باید اشاره گردد که آیا مشورت ها صورت پذیرفته است . ها، توزیع گرددتعیین شده آن

خالصه اي از مبانی مورد بحث مشخص شود و  یا خیر؛ همچنین الزم است تدابیر خاص موضوع

  .حقوقی شکایت که جهت بیان روشن مسأله کافی باشد، ارایه گردد

هاي اختالف، تغییر تواند با توافق مشترك طرفهاي مشخص شده در این ماده میالزامات و رویه. 3

  .یابد

  

  تعیین داورها 8. 8ماده 

افت درخواست تشکیل روز پس از دری 30ظرف . هیئت داوري باید متشکل از سه عضو باشد - 1

هیئت داوري توسط خوانده، هر طرف اختالف باید، یک داور را تعیین نماید و به طرف دیگر اختالف 

. در خصوص چنین انتصابی به صورت مکتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده اطالع رسانی نماید

را  -هیئت داوري  رئیس - روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم 15داوران منصوب باید ظرف 

  : انتخاب نمایندکه واجد هیچ یک از معیارهاي زیر نباشد

  دارا بودن تابعیت هریک از کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا یا ایران؛ یا) الف

داشتن محل اقامت عرفی در سرزمین ایران یا هر یک از کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي ) ب

  اوراسیا؛ یا

تابعیت کشوري که با ایران یا هیچ یک از کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا، دارا بودن ) پ

  .روابط دیپلماتیک نداشته باشد

- این ماده صورت نگیرد، هریک از طرف) 1(هاي الزم دوره زمانی مصرح در بند چنانچه انتصاب - 2

  . ب، دعوت به عمل آوردتواند از طرف ثالث مورد توافق طرفین به عنوان مقام ناصهاي اختالف می

  :تمامی داورها باید - 3

تخصص یا تجربه در حقوق، تجارت بین الملل و یا سایر موضوعات مشمول این موافقتنامه یا ) الف

  المللی را داشته باشند؛هاي تجاري بینهاي ناشی از موافقتنامهحل اختالف

  اوت صحیح انتخاب شوند؛صرفأ بر مبناي واقعیات، بی طرفی، قابل اعتماد بودن و قض) ب

  مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند؛) پ

هاي هرگونه تضاد منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را براي طرف) ت

  .ختالف آشکار سازند
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در مورد اختالف  توانند به عنوان داوراند نمیاشخاصی که قبالً با هر سمتی در اختالف درگیر بوده - 4

  .عمل کنند

چنانچه داوري که به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت  - 5

روز بر طبق رویۀ مشروح براي انتصاب داور اولیه انتخاب گردد و  15نباشد، باید داور جانشین ظرف 

هر بازه زمانی قابل اجرا در . هد داشتداور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خوا

ها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین براي وي به حالت تعلیق رسیدگی

  .درخواهد آمد

  .تاریخ تشکیل هیئت داوري، تاریخ انتصاب رئیس هیئت داوري خواهد بود - 6

هاي اختالف تغییر با توافق متقابل طرف توانهاي مشخص شده در این ماده را میالزامات و رویه - 7

  .داد

  

  وظایف هیئت داوري 9. 8ماده 

ارزیابی عینی اختالفی که پیش رو دارند، از جمله ارزیابی عینی : وظایف هیئت داوري عبارتند از - 1

ها و احکام ضروري حقایق موضوع و قابلیت تسري و تطابق با این موافقتنامه، و دستیابی به یافته

حل اختالف ارجاعی، به نحوي که مقتضی تشخیص داده شود، و نیز در صورت درخواست هر براي 

  .طرف اختالف، تعیین تطابقِ هر تدبیر اجرایی یا تعلیق منافع با ارایۀ گزارش نهایی خود

بینی شده است، ها را که در این موافقتنامه پیشآرا و احکام هیئت داوري حقوق و تعهدات طرف - 2

  .کندکم نمیاضافه یا 

  

  هاي هیئت داوريرویه 10. 8ماده 

  .هاي هیئت داوري باید بر طبق مقررات این فصل انجام گرددرویه - 1

هاي اختالف هاي خود در خصوص حقوق طرفاین ماده، هیئت داوري باید رویه) 1(با رعایت بند  - 2

هاي اختالف در طرف. کند هاي اختالف را تعیینبراي استماع و اختیار خود براي مشاوره با طرف

ها و قواعد اضافی مغایر با مفاد این ماده را مشورت با هیئت داوري ممکن است موافقت کنند که رویه

  .کار گیرندبه

هیئت داوري پس از مشورت با طرف هاي اختالف، باید در سریع ترین زمان ممکن، حداکثر  - 3

جدول زمانی باید شامل . یئت را تنظیم نمایدبندي کار هروز بعد از تشکیل، جدول زمان 10ظرف 

تغییرات در این جدول . هاي اختالف باشدهاي زمانی دقیق براي تسلیم اظهارات مکتوب طرفبازه

  .هاي اختالف، با مشورت هیئت داوري، امکان پذیر استزمانبندي با توافق متقابل طرف

در صورت  یا به ابتکار خود، هاي اختالفهیئت داوري در صورت درخواست یکی از طرف - 4

صالحدید، می تواند از هر فرد یا نهادي که مناسب تشخیص دهد، درخواست اطالعات یا مشاوره فنی 

اي را مطالبه کند، باید در هر حال، پیش از این که هیئت داوري چنین اطالعات و یا مشاوره. نماید

یا مشاوره فنی که بدین نحو حاصل شود، اطالعات و . هاي اختالف را از این امر مطلع نمایدطرف

که هیئت داوري در تهیه گزارش هنگامی. هاي اختالف ارایه گرددباید جهت دریافت نظرات به طرف
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هاي اختالف در نماید، باید نظرات طرفهاي فنی مزبور را لحاظ میخود اطالعات و یا مشاوره

  . هاي فنی مزبور را نیز مد نظر قرار قرار دهدخصوص اطالعات یا مشاوره

هاي شکلی، آرا و احکام خود را با اجماع صادر نماید، مشروط بر  هیئت داوري باید تمامی تصمیم - 5

هاي شکلی، آرا و احکام مزبور با  هیئت داوري قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیمچنانچه این که 

نباید افشا سازد که نظر کدام یک از داورها به نظر اکثریت یا  هیئت داوري. رأي اکثریت اتخاذ گردند

  .اقلیت مربوط است

هاي اختالف فقط در صورت طرف. گرددجلسات هیئت داوري به صورت غیرعلنی برگزار می - 6

  .، در جلسه حضور می یابنددعوت هیئت داوري از ایشان

هاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، جلسات هیئت داوري جز در مواردي که طرف - 7

  غیرعلنی است، 

ها، در اظهارات، یا بیانه ها یا هاي اختالف فرصت داده شود که در جریان رسیدگیباید به طرف - 8

ط هرگونه اطالعات تهیه شده یا اظهارات کتبی ارایه شده توس .ها حضور یابنددر ابطال دالیل یا بیانیه

یک طرف اختالف به هیئت داوري از جمله هرگونه اظهار نظري در خصوص بخش توصیفی گزارش 

  .اولیه و پاسخ به سواالت مطروحه توسط هیئت داوري، باید در دسترس طرف دیگر اختالف قرار گیرد

  .مذاکرات هیئت داوري و مدارك ارایه شده به آن باید محرمانه نگهداري شود - 9

. هاي اختالف از افشاي مواضع خود براي عموم نخواهد شدل مانع هر یک از طرفمفاد این فص -10

بندي هر طرف اختالف با اطالعات ارایه شده به هیئت داوري توسط طرف دیگر که داراي طبقه

هر طرف اختالف باید در صورت . محرمانه باشد، به عنوان اطالعات محرمانه رفتار خواهد کرد

اي از اطالعات غیرمحرمانه را در اظهارات مکتوب خود تهیه کند که صهدرخواست طرف دیگر، خال

  .بتواند براي عموم افشا شود

چنانچه . گرددهاي اختالف تعیین میمحل برگزاري جلسات استماع با توافق متقابل طرف -11

خواهد هاي اختالف برگزار هاي طرفتوافقی وجود نداشته باشد، محل برگزاري به نوبت بین پایتخت

  .شد و اولین جلسه استماع در پایتخت کشور خوانده خواهد بود

  

  وظایف  هیئت داوري 11. 8ماده 

بررسی مسأله ارجاعی به  :وظایف  هیئت داوري بر طبق مفاد این موافقتنامه عبارت است از

این موافقتنامه و دستیابی به آرا و احکام حقوقی و  7. 8درخواست تشکیل هیئت داوري بر اساس ماده 

هاي ها که به حل اختالف کمک خواهد کرد، مگر آن که طرفحقایق مربوطه همراه با دالیل آن

  .توافق کرده باشند روز پس از دریافت درخواست تشکیل آن، به ترتیب دیگري 20اختالف 

  

  هاخاتمه یا تعلیق رسیدگی 12. 8ماده 

در این . هاي اختالف، به فعالیت خود خاتمه دهدهیئت داوري باید به درخواست مشترك طرف - 1

  .هاي اختالف باید متفقاً رئیس هیئت داوري و کارگروه مشترك را مطلع نمایندموارد طرف
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هاي اختالف، فعالیت خود را در هر زمانی که از طرف هیئت داوري در صورت درخواست مشترك - 2

ماهۀ متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترکی تجاوز نکند، به حالت تعلیق درخواهد  12یک دورة 

در طول این دوره، . هاي اختالف باید متفقاً رئیس هیئت داوري را آگاه نماینددر این موارد طرف. آورد

رسانی به رئیس هیئت داوري و طرف دیگر اختالف، تواند با اطالعمیهاي اختالف هر یک از طرف

هاي زمانی مربوطه که در این در این صورت، تمامی بازه. به هیئت داوري اجازة ادامۀ فعالیت دهد

اگر فعالیت هیئت . فصل ذکر شده است، باید به اندازة زمانی که فعالیت تعلیق شده بود، تمدید گردند

ماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیئت داوري خاتمه یافته تلقی  12تی بیش از داوري براي مد

  .خواهدشد

هاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، اجازة تشکیل هیئت جز در مواردي که طرف – 3

هاي اولی اختالف براي همان موضوع ارجاعی در درخواست تشکیل هیئت داوري جدید با طرف

  .منقضی خواهد شد داوري اولیه

  

  هاي هیئت داوري گزارش 13. 8ماده 

هاي اختالف و بر مبناي مقررات مرتبط در این هاي هیئت داوري باید بدون حضور طرفگزارش - 1

هاي فنی ارایه شده به هاي اختالف و اطالعات و یا مشاورههاي طرفموافقتنامه و اظهارات و بحث

  .موافقتنامه انجام گیرد این10.8ماده    4آن، بر طبق بند 

روز، یا در موارد اضطراري از جمله در ارتباط با  90هیئت داوري باید گزارش اولیه خود را ظرف  - 2

گزارش اولیه، در میان سایر موارد، . روز، از تاریخ تشکیل، منتشر نماید 60کاالهاي فاسد شدنی ظرف 

  . یئت داوري باشدهاي هگیريهاي توصیفی، آرا و نتیجهباید شامل قسمت

در شرایط استثنائی، چنانچه هیئت داوري چنین تلقی کند که قادر به انتشار گزارش اولیه خود در  - 3

این ماده نیست، باید دالیل تأخیر را به همراه تخمین بازه زمانی که طی ) 2(بازه زمانی مندرج در بند 

هر . هاي اختالف اعالم کنده طرفنماید، به صورت مکتوب بآن گزارش اولیه خود را منتشر می

هاي اختالف به نحو دیگري روزة دیگر تجاور نماید، مگر این که طرف 30تأخیري نباید ازیک دورة 

  .توافق کرده باشند

-هاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، هر طرف اختالف میجز در مواردي که طرف - 4

روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به  15اولیه را ظرف  تواند اظهار نظرات مکتوب در خصوص گزارش

  .هیئت داوري ارسال کند

هاي اختالف به نحو دیگري توافق کرده باشند، بعد از مالحظۀ هر جز در مواردي که طرف - 5

هاي اختالف و انجام هر بررسی دیگري که الزم باشد، هیئت داوري باید اظهارنظر مکتوب طرف

  .هاي اختالف ارایه نمایدروز از زمان انتشارگزارش اولیه، به طرف 30ا ظرف گزارش نهایی خود ر

چنانچه هیئت داوري در گزارش نهایی خود دریابد که تدبیر یک طرف اختالف، ناقض موافقتنامه  - 6

  .است، باید در احکام خود الزاماتی را براي رفع این نقض در نظر بگیرد
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اختالف باید گزارش نهایی هیئت داوري را به شرط حفاظت از هاي جز در صورت مخالفت، طرف - 7

روز از تاریخ صدور آن، منتشر نمایند؛ در این  15اطالعات محرمانه به عنوان سند عمومی، ظرف 

  .هاي موافقتنامه ارسال گرددصورت، گزارش نهایی باید همچنان براي تمامی طرف

وص یک اختالف خاص، قطعی و الزام آور هاي اختالف در خصآراي هیئت داوري براي طرف - 8

  .خواهد بود

  

  اجرا 14. 8ماده 

اگر رعایت فوري عملی . هاي اختالف باید بالفاصله احکام هیئت داوري را رعایت کنندطرف - 1

بازه زمانی متعارف . هاي اختالف باید آراي مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا نمایندنباشد، طرف

 45هاي اختالف ظرف مدت چنانچه طرف. هاي اختالف تعیین گرددتقابل توسط طرفباید به طور م

روز از تاریخ صدور گزارش نهایی توسط هیئت داوري، در خصوص بازه زمانی متعارف به توافق 

هاي اختالف، هر یک از ایشان نرسند، به منظور تعیین بازه زمانی متعارف پس از مشورت با طرف

  .ع را به هیئت داوري اولیه ارجاع دهدتواند این موضومی

هاي اختالف در مورد این که یکی از ایشان در مورد رفع عدم تطابق که در چنانچه بین طرف - 2

گزارش نهایی هیئت داوري مشخص شده است، ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده بر طبق این 

طرف اختالف دیگر می تواند موضوع را ماده تدبیري اتخاذ کرده است یا خیر، توافقی صورت نگیرد، 

  .به هیئت داوري اولیه ارجاع دهد

این ماده براي بررسی،  2یا  1روز از تاریخ ارجاع مسالۀ موضوع بند  60هیئت داوري باید ظرف  - 3

چنانچه . این گزارش باید تصمیم هیئت داوري و دالیل آن را شامل شود. گزارش خود را منتشر کند

هاي بد که ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، باید به طرفهیئت داوري دریا

اختالف به صورت مکتوب در مورد دالیل تأخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود، اطالع 

هاي اختالف به نحو دیگري روز بیشتر باشد، مگر این که طرف 30هر تأخیري نباید از . رسانی نماید

  .توافق نمایند

توانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلی با رضایت متقابل جهت هاي اختالف میطرف - 4

  .اجراي گزارش نهایی هیئت داوري باشند

  

  جبران و تعلیق امتیازات 15. 8ماده 

این  14.8چنانچه یک طرف اختالف احکام هیئت داوري را ظرف بازه زمانی متعارف بر طبق ماده  - 1

یا این /عایت ننماید، یا به طرف دیگر اختالف اطالع دهد که قصد رعایت آن را ندارد وموافقتنامه ر

این  14.8که هیئت داوري اولیه دریابد که یک طرف اختالف احکام هیئت داوري را بر طبق ماده 

موافقتنامه رعایت نکرده است، طرف اختالف مزبور، در صورت درخواست طرف اختالف دیگر، باید به 

روز از زمان دریافت  20اگر ظرف . توافق براي جبران قابل قبول متقابل، مشورت تن دهد منظور

درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختالف مجاز خواهد بود اجراي امتیازات اعطایی 
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ست، به موجب این موافقتنامه را که به تشخیص هیئت داوري از اقدام مغایر با موافقتنامۀ مزبور متأثر ا

  در خصوص خوانده تعلیق نماید؛ 

در بررسی این که کدام امتیازات باید به حال تعلیق درآید، یک طرف اختالف ابتدا باید تعلیق  - 2

امتیازات را در همان بخش یا بخش هایی مطالبه نماید که به تشخیص هیئت داوري از اقدام مغایر با 

ف مزبور تلقی نماید که تعلیق امتیازات در همان چنانچه طرف اختال. موافقتنامۀ مزبور متأثر است

  . تواند امتیازات را در سایر بخش ها تعلیق نمایدبخش یا بخش ها عملی یا مؤثر نیست، می

روز پیش از تاریخی که تعلیق مزبور نافذ می شود، طرف دیگر  30یک طرف اختالف باید حداقل  - 3

را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز این تعلیق مطلع ها اختالف را از امتیازاتی که قصد تعلیق آن

تواند از هیئت داوري اولیه روز از تاریخ دریافت این اطالعیه، طرف دیگر اختالف می 15ظرف . نماید

درخواست نماید که در خصوص برابري امتیازات تعلیقی با امتیازات متأثر از اقدام مغایر با این 

احکام هیئت . این ماده، اعالم نظر کند 2و  1لیق پیشنهادي با مفاد بندهاي موافقتنامه و تطابق تع

هاي اختالف روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر گردد و براي طرف 45داوري باید ظرف 

امتیازات تا زمانی که هیئت داوري احکام خود را صادر نکرده است، . االجرا خواهد بودقطعی و الزم

  .شودنباید معلق 

جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی داشته و نباید به رفع کامل عدم تطابق مشخص شده در  - 4

جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط هر . گزارش نهایی هیئت داوري ترجیح داده شود

صرف نظر یا شود که از تدبیري که در تعارض با این موافقتنامه بوده است، طرف اختالف اعمال می

هاي تدبیر مزبور اصالح گردد، به نحوي که در تطابق با این موافقتنامه قرار گیرد یا تا زمانی که طرف

  .اختالف، اختالف را به نحو دیگري حل نمایند

هاي اختالف، هیئت داوري اولیه باید در خصوص مطابقت بنا به درخواست هر یک از طرف - 5

ی که بعد از تعلیق امتیازات اتخاذ شده در راستاي این آراء، رأي صادر گزارش نهایی با هرتدبیر اجرای

روز از  30احکام هیئت داوري باید ظرف . نماید آیا تعلیق امتیازات باید پایان پذیرد یا اصالح شود

  .تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر شود

  

  هاهزینه 16. 8ماده 

  :دیگري توافق کرده باشند هاي اختالف به نحوجز در مواردي که طرف - 1

هاي مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینه هاي هر طرف اختالف باید هزینه) الف  

  قانونی را تقبل نماید؛ و

هاي طور مساوي بر عهده طرفهاي دادرسی بههاي رئیس هیئت داوري و سایر هزینههزینه) ب  

  . اختالف خواهد بود

هاي موضوع جزء طرف اختالف، هیئت داوري باید در خصوص هزینه در صورت درخواست هر - 2

  .گیري کنداین ماده، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوي، تصمیم) 1(بند ) ب(

  

  زبان 17. 8ماده 
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  .وفق این فصل، تمامی روند رسیدگی و اسناد باید به انگلیسی باشند - 1

اس این فصل ارایه شده است، باید به انگلیسی هر سندي که براي استفاده در روند رسیدگی بر اس - 2

اگر اصل هر سندي به انگلیسی نباشد، طرف اختالف باید یک نسخۀ ترجمۀ انگلیسی سند . باشد

  .مزبور را ارایه نماید

  
  

  مقررات پایانی: 9فصل 

 

  هاي الحاقی ها و پروتکل پیوست 1.9ماده 

ناپذیر موافقتنامه موافقتنامه باید به عنوان بخش جداییهاي الحاقی به این ها و پروتکلتمامی پیوست

  .تلقی شود

  

  االجرا شدن الزم 2.9ماده 

روز از تاریخ دریافت آخرین اطالعیۀ مکتوب مبنی بر تأیید انجام  60این موافقتنامه باید ظرف 

ادي تشریفات قانونی داخلی که قانون ملّی مقرر کرده است، توسط کشورهاي عضو اتحادیۀ اقتص

اوراسیا و ایران، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعالم موافقت اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا با تعهد به 

. االجرا شودپیمان مورد نظر، الزم) 7(المللی بین اتحادیۀ مزبور و طرف ثالث وفق ماده  پیمان بین

  .رددهاي مزبور باید بین کمیسیون اقتصادي اوراسیا و ایران تنظیم گاطالعیه

  

  اصالحات 3.9ماده 

تمامی اصالحات باید به عنوان . ها اصالح نمودتوان با توافق مکتوب متقابل طرف این موافقتنامه می

  .االجرا گرددالزم) االجرا شدنالزم( 9.2ناپذیر موافقتنامه تلقی و بر طبق مفاد ماده بخش جدایی

  ایاوراس هیاتحاد از دیجد عضو کشور کی الحاق 4.  9 ماده

 عنوان به که ثالثی کشور هر وضعیت از را ایران.ا.ج فوراً بایدمی اوراسیا اقتصادي کمیسیون.1

 . سازد باخبر اتحادیه این از الحاقیه هر و اوراسیا اقتصادي اتحادیه در عضویت کاندیداي

 مشترکاً شرکاء سوي از که گرددمی ملحق وقتی اوراسیا اقتصادي اتحادیه در جدید عضو کشور یک.2

  . گیردمی صورت موافقتنامه این به الحاقی پروتکل طریق از الحاقی چنین. باشد گرفته قرار قبول مورد

  

  خروج از عضویت و فسخ 5.9ماده 

عضویت در این تواند با ارسال اطالعیۀ مکتوب شش ماه زودتر به طرف دیگر، از  هر طرف می

  .خارج شود موافقتنامه

ها در مورد االجرا باقی خواهد ماند، مگر این که طرفبراي یک دورة سه ساله الزماین موافقتنامه 

  .نامه پیش بینی شده است، موافقت کننداین موافقت 3. 1ادامۀ اجراي آن به نحوي که در ماده 
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در دو  2018می سال  17برابر با  هجري شمسی، 1397اردیبهشت  27در   این موافقتنامه در آستانه 

  . نسخۀ اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند

  

  

  

  

  جمهوري اسالمی ایران   جمهوري ارمنستان                                                                

  

  

  جمهوري بالروس

  

  

  جمهوري قزاقستان

  

  

  جمهوري قرقیزستان

  

  

  فدراسیون روسیه
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  1 وستیپ

 یاز طرفها، حقوق گمرک کیموافقتنامه، هر  نیا 3-2ماده  2مطابق با بند ) الف

 یم اعمال لیرا مطابق فرمول ذ گریاز مبداء طرف د یواردات يکاالها يبرا یحیترج

  :کند

  %100%)/100-کاهش* ( MFN  شده اعمال نرخ= ترجیحی گمرکی حقوق نرخ

  :آن در که

 شده اعمال کاهش درصد معنی به و است ضمیمه این 4 ستون در شده درج نسبی ارزش: "کاهش"

  .باشد می گمرکی حقوق ترجیحی نرخ محاسبه براي

 یک براي طرفها از یکی توسط که است گمرکی حقوق نرخ معنی به "MFN  شده اعمال نرخ"

 اتحادیه براي. گردد می اعمال MFN اصل اساس بر دیگر ثالث کشور براي مشخص، کاالي

 تعرفه تحت کاال آن براي که است نرخی الوداد کامله گمرکی حقوق نرخ آن عضو دولتهاي اوراسیاو

  .است شده تعیین اوراسیا اتحادیه مشترك گمرکی

  .گردد می گرد اعشار یک آمده دست به عدد گمرکی، حقوق نرخ محاسبه زمان در)ب

  .است آمده 3 ستون در  2017 سال در  MFN شده اعمال نرخ اطالع منظور به) ج

  .بود نخواهد درصد 4 از کمتر ایران ا.ج توسط شده اعمال گمرکی حقوق نرخ) د

 خصوص در طرفین از یک هر توسط شده اعمال ترجیحی گمرکی حقوق نرخ موردي هیچ در)  ه

 شده توافق سقف از باالتر اند، شده درج ضمیمه این فهرست در که دیگر طرف مبدا از کاالهاي

  .بود نخواهد ضمیمه این 5 ستون در مربوطه

 شده اعمال نمانکالتور در مربوط کد با مطابق 2 و 1 ستون در "کاال شرح " و "نمانکالتور کد") و

  28.باشد می 2017 جوالي اول در آن به مربوط کاالي شرح و طرف یک توسط

  

  

 نمانکالتور با مطابق آن با مطابق کاالي شرح و شده اعمال نمانکالتور ،  EAEUT خصوص در بیشتر، اطمینان براي. 28

 16 تاریخ در اوراسیا اقتصادي کمیسیون شوراي 54 شماره مصوبه اوراسیا، اتحادیه در خارجی اقتصاد فعالیت کاالیی

  .باشد می 2017 جوالي اول در گرقته صورت اضافات و اصالحات با 2012.جوالي

-2016 واردات و صادرات مقررات قانون با مطابق آن به مربوط کاالي شرح و شده اعمال نمانکالتور ایران، ا.ج خصوص در

 کاال شرح و کدگذاري هماهنگ نظام مبناي بر گمرکی تعرفه جداول و واردات و صادرات مقررات قانون اجرایی نامه آیین ،2017

  .باشد می 2017 جوالي 1 تاریخ در
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

آال  قزل --  302112000 1  4/4% 25% 3/3% 

 %3/3 %25 %4/4 ـ ـ سایر 302990001 2

 ـ ـ سایر انواع میگو  306171000 3

5%, but 
not less 
than 0,1 

euro 
per 1 kg 

100% 0/0% 

 %0/0 %100 %3/0 ـ ـ سایر انواع میگو  306179200 4

 %0/0 %100 %3/0 ـ ـ سایر انواع میگو  306179300 5

 %0/0 %100 %5/0 ـ ـ سایر انواع میگو  306179400 6

 %0/0 %100 %3/0 ـ ـ سایر انواع میگو  306179900 7

8 406409000 

 Blue-Veined(آبی رنگ  هاي کپک ـ پنیر داراي رگه

cheese (تولید شده از   و سایر پنیرهاي حاوي رگه

 Penicillium(سیلیوم  طریق رکفورت پنی

roqueforti( 

15%, 
but not 

less 
than 0,3 

euro 
per 1 kg 

100% 0/0% 

 %2/5 %50 %5/0 :سایرـ  602905000 9

 %2/5 %50 %5/0 :ـ سایر 602909100 10

 %2/5 %50 %5/0 :ـ سایر 602909900 11

 هاي سرخ  ـ ـ گل 603110000 12

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro 
per 1 kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 0,15 
euro per 

1 kg 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 ـ ـ داوودي  603140000 13

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro 
per 1 kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 0,15 
euro per 

1 kg 

 ـ ـ سوسن 603150000 14

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro 
per 1 kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 0,15 
euro per 

1 kg 

 :ـ ـ سایر 603191000 15

5%, but 
not less 
than 0,3 

euro 
per 1 kg 

50% 

2,5%, 
but not 

less 0,15 
euro per 

1 kg 

 %7/5 %25 %10/0 ـ سایر  701905000 16

 %7/5 %25 %10/0 ـ سایر  701909000 17

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000001 18

10%, 
but not 

less 
than 

0,053 
euro 

per 1 kg 

40% 

6,0%, 
but not 

less 
0,032 

euro for 
1 kg 

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000002 19

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000003 20

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000004 21

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000005 22

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000006 23

10%, 
but not 

less 
than 

0,053 
euro 

per 1 kg 

25% 

7,5%, 
but not 

less 0,04 
euro per 

1 kg 

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000007 24

10%, 
but not 

less 
than 

0,053 
euro 

per 1 kg 

40% 

6,0%, 
but not 

less 
0,032 

euro for 
1 kg 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 فرنگی، تازه یا سرد کرده  گوجه 702000009 25

10%, 
but not 

less 
than 

0,053 
euro 

per 1 kg 

40% 

6,0%, 
but not 

less 
0,032 

euro for 
1 kg 

 %0/0 %100 %10/0 ـ پیاز و موسیر 703101900 26

 %0/0 %100 %11/0 کلم و گل کلم بروکولی  ـ گل 704100000 27

 %9/8 %25 %13/0 ـ سایر 704901001 28

 %9/8 %25 %13/0 ـ سایر 704901009 29

 %8/3 %25 %11/0 ـ سایر 704909000 30

 %0/0 %100 %15/0 )ساالدي(ـ ـ کاهو کروي  705110000 31

 %0/0 %100 %15/0 ـ ـ سایر 705190000 32

 %9/0 %25 %12/0 ـ هویج و شلغم 706100001 33

 %9/0 %25 %12/0 ـ سایر 706909001 34

 .خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 707000501 35

10%, 
but not 

less 
than 

0,053 
euro 

per 1 kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,027 

euro per 
1 kg 

 .خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 707000502 36

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 .خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 707000503 37

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 

 .خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 707000504 38

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 

 .خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 707000505 39

15%, 
but not 

less 
than 
0,08 
euro 

per 1 kg 

25% 

11,3%, 
but not 

less 0,06 
euro per 

1 kg 

 .خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 707000506 40

10%, 
but not 

less 
than 

0,053 
euro 

per 1 kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,027 

euro per 
1 kg 

 .خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده 707000509 41

10%, 
but not 

less 
than 

0,053 
euro 

per 1 kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,027 

euro per 
1 kg 

 %2/5 %75 %10/0 ـ بادمجان 709300000 42

 %0/0 %100 %12/0 دار غدهغیر از کرفس ـ کرفس به 709400000 43
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

44 709601001 
یا از نوع ) Capsicum(فرنگی از نوع  ـ فلفل

)Pimenta( 
10/0% 50% 5/0% 

45 709609900 
یا از نوع ) Capsicum(فرنگی از نوع  ـ فلفل

)Pimenta( 
12/0% 50% 6/0% 

 %5/0 %50 %10/0 ـ ـ کدوهاي حلوایی، کدو و کدوهاي مسمایی 709931000 46

 %5/0 %50 %10/0 ـ ـ کدوهاي حلوایی، کدو و کدوهاي مسمایی 709939000 47

 %0/0 %100 %10/0 ـ ـ سایر 709991000 48

 %3/5 %65 %10/0 ـ ـ سایر 709999000 49

 %0/0 %100 %5/0 ـ ـ درون غالف سخت 802510000 50

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ بدون غالف سخت 802520000 51

 %0/0 %100 %5/0 :خرماـ  804100000 52

 %3/8 %25 %5/0 ـ انجیر 804201000 53

 %2/5 %50 %5/0 ـ انجیر 804209000 54

 ـ پرتقال 805102000 55

5%, but 
not less 

than 
0,017 
euro 

per 1 kg 

100% 0/0% 

 ـ پرتقال 805108000 56

5%, but 
not less 

than 
0,017 
euro 

per 1 kg 

100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 ـ ـ سایر 805290000 57

5%, but 
not less 

than 
0,015 
euro 

per 1 kg 

100% 0/0% 

58 805501000 

  ـ لیمو 

)Citrus Limon, Citrus Limonum(  

  و لیموترش کوچک

)Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia( 

5%, but 
not less 

than 
0,015 
euro 

per 1 kg 

100% 0/0% 

59 805509000 

  ـ لیمو 

)Citrus Limon, Citrus Limonum(  

  و لیموترش کوچک

)Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia( 

5/0% 100% 0/0% 

 %2/5 %50 %5/0 ـ تازه 806101000 60

 %2/5 %50 %5/0 ـ تازه 806109000 61

 %0/0 %100 %5/0 :کرده ـ خشک 806201000 62

 %0/0 %100 %5/0 :کرده ـ خشک 806203000 63

 %0/0 %100 %5/0 :کرده ـ خشک 806209000 64

 %3/8 %25 %5/0 ـ ـ سایر 807190000 65

 ـ سیب 808108001 66
0,036 
euro 

per 1 kg 
40% 

0,022 
euro for 

1 kg 

 ـ سیب 808108002 67
0,031 
euro 

per 1 kg 
40% 

0,019 
euro for 

1 kg 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 ـ سیب 808108003 68
0,036 
euro 

per 1 kg 
25% 

0,027 
euro per 

1 kg 

 ـ سیب 808108006 69
0,068 
euro 

per 1 kg 
25% 

0,051 
euro per 

1 kg 

 ـ سیب 808108008 70
0,054 
euro 

per 1 kg 
25% 

0,041 
euro per 

1 kg 

 %0/0 %0 %0/0 ـ کیوي 810500000 71

 %2/5 %50 %5/0 :ـ سایر  810907500 72

 %3/8 %25 %5/0 ها ـ سایر میوه 813409500 73

74 1704101000 
حتی پوشیده شده از قند ) Chewing-gum(ـ آدامس 

 و شکر 

10%, 
but not 

less 
than 0,6 

euro 
per 1 kg 

100% 0/0% 

 Filled( 0,2 euro(ـ ـ پر شده  1806310000 75
per 1 kg 

100% 0/0% 

 euro 0,2 .ـ ـ پرنشده 1806329000 76
per 1 kg 

100% 0/0% 

 ـ سایر 1806901900 77
0,28 
euro 

per 1 kg 
100% 0/0% 

 ـ سایر 1806903900 78
0,28 
euro 

per 1 kg 
100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 ـ سایر 1806905002 79
0,28 
euro 

per 1 kg 
100% 0/0% 

 ـ سایر 1806906000 80
0,28 
euro 

per 1 kg 
100% 0/0% 

 %0/0 %100 %10/0 ـ سایر 1806909000 81

 اند کننده افزوده به آنها مواد شیرینهایی که  ـ ـ بیسکوئیت 1905319900 82

12%, 
but not 

less 
than 0,1 

euro 
per 1 kg 

100% 0/0% 

 ها و ویفرها ـ ـ وافل 1905320500 83

11%, 
but not 

less 
than 
0,11 
euro 

per 1 kg 

100% 0/0% 

 ها و ویفرها ـ ـ وافل 1905321100 84
0,11 
euro 

per 1 kg 
100% 0/0% 

 ها و ویفرها ـ وافل ـ 1905321900 85
0,11 
euro 

per 1 kg 
100% 0/0% 

 ها و ویفرها ـ ـ وافل 1905329900 86
0,11 
euro 

per 1 kg 
100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 :ـ سایر 2002901900 87

11%, 
but not 

less 
than 

0,055 
euro 

per 1 kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,042 

euro per 
1 kg 

 :ـ سایر 2002903100 88

11%, 
but not 

less 
than 

0,054 
euro 

per 1 kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 

euro per 
1 kg 

 :ـ سایر 2002903900 89

11%, 
but not 

less 
than 

0,054 
euro 

per 1 kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 

euro per 
1 kg 

 :ـ سایر 2002909100 90

11%, 
but not 

less 
than 

0,054 
euro 

per 1 kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 

euro per 
1 kg 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 :ـ سایر 2002909900 91

11%, 
but not 

less 
than 

0,054 
euro 

per 1 kg 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,041 

euro per 
1 kg 

 %7/5 %25 %10/0 :سایر  ـ ـ 2007993100 92

 تجاوز نکند 20ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از  2009120001 93

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

100% 0/0% 

 تجاوز نکند 20ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از  2009120008 94

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

100% 0/0% 

 تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009315909 95

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009319909 96

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

100% 0/0% 

 تجاوز نکند 30ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009611002 97

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 تجاوز نکند 30ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009611007 98

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 ـ ـ سایر 2009691900 99

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 %0/0 %100 %0/0 ـ ـ سایر 2009695101 100
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 ـ ـ سایر 2009695109 101

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 ـ ـ سایر 2009699000 102

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009712001 103

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

25% 

9,0%, 
but not 

less 
0,042 

euro per 
1 l 

 %7/5 %25 %10/0 نکندتجاوز  20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009712002 104

 تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009712008 105

13%, 
but not 

less 
than 
0,06 
euro 
per 1 
litre 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 

euro per 
1 l 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009719901 106

8%, but 
not less 

than 
0,04 
euro 
per 1 
litre 

25% 

6,0%, 
but not 

less 0,03 
euro per 

1 l 

 تجاوز نکند 20ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از  2009719909 107

14%, 
but not 

less 
than 

0,065 
euro 
per 1 
litre 

25% 

10,5%, 
but not 

less 
0,049 

euro per 
1 l 

 سایر ـ ـ  2009791100 108

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

25% 

9,0%, 
but not 

less 
0,042 

euro per 
1 l 

 سایر ـ ـ  2009791902 109

10%, 
but not 

less 
than 
0,05 
euro 
per 1 
litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,038 

euro per 
1 l 

 %7/5 %25 %10/0 سایر ـ ـ  2009791903 110
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 سایر ـ ـ  2009791908 111

11%, 
but not 

less 
than 
0,05 
euro 
per 1 
litre 

25% 

8,3%, 
but not 

less 
0,038 

euro per 
1 l 

 سایر ـ ـ  2009793001 112

10%, 
but not 

less 
than 
0,05 
euro 
per 1 
litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,038 

euro per 
1 l 

 سایر ـ ـ  2009793009 113

13%, 
but not 

less 
than 
0,06 
euro 
per 1 
litre 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 

euro per 
1 l 

 سایر ـ ـ  2009799100 114

13%, 
but not 

less 
than 
0,06 
euro 
per 1 
litre 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009901908 115

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,035 

euro per 
1 l 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009902100 116

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

25% 

7,5%, 
but not 

less 
0,035 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009902908 117

13%, 
but not 

less 
than 
0,06 
euro 
per 1 
litre 

25% 

9,8%, 
but not 

less 
0,045 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009903100 118

14%, 
but not 

less 
than 

0,065 
euro 
per 1 
litre 

25% 

10,5%, 
but not 

less 
0,049 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009903909 119

14%, 
but not 

less 
than 

0,065 
euro 
per 1 
litre 

25% 

10,5%, 
but not 

less 
0,049 

euro per 
1 l 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009904107 120

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009905102 121

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009905107 122

12%, 
but not 

less 
than 

0,056 
euro 
per 1 
litre 

50% 

6,0%, 
but not 

less 
0,028 

euro per 
1 l 

 سبزیجاتمیوه و  هاي آب ـ مخلوط 2009907300 123

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 

euro per 
1 l 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009907900 124

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب مخلوطـ  2009909400 125

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 

euro per 
1 l 

 میوه و سبزیجات هاي آب ـ مخلوط 2009909800 126

10%, 
but not 

less 
than 

0,046 
euro 
per 1 
litre 

50% 

5,0%, 
but not 

less 
0,023 

euro per 
1 l 

127 2501001000 

از جمله نمک آماده براي سر سفره و نمک (نمک 

حتی به صورت محلول , و کلرور سدیم خالص) شده تقلیب

آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا عوامل سیال 

 .کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا

5/0% 50% 2/5% 

 %2/5 %50 %5/0 ـ گچ 2520200000 128

 Feldspar( 5/0% 100% 0/0%(فلدسپار ـ  2529100000 129

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710191100 130

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710191500 131

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710192100 132

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710192500 133
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710192900 134

 %2/5 %50 %5/0 :سایرـ ـ  2710193100 135

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710193500 136

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194210 137

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194220 138

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194230 139

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194240 140

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194250 141

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194260 142

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194290 143

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194600 144

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710194800 145

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710195101 146

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710195109 147

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710195501 148

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710195509 149

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710196201 150

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710196209 151

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710196401 152

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710196409 153

 %2/5 %50 %5/0 :سایرـ ـ  2710196601 154

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710196609 155

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710196801 156

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710196809 157

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710197100 158

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710197500 159
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710198200 160

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710198400 161

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710198600 162

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710198800 163

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710199200 164

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710199400 165

 %2/5 %50 %5/0 :ـ ـ سایر 2710199800 166

 %4/0 %20 %5/0 :وزنی روغن درصد 75/0ـ موم پارافین داراي کمتر از  2712201000 167

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 2712901100 168

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 2712901900 169

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 2712903100 170

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 2712903300 171

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 2712903900 172

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 2712909100 173

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 2712909900 174

 %0/0 %100 %0/0 ـ اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی 2818200000 175

 %3/2 %20 %4/0 :ها بیوتیک ـ سایر، داراي آنتی 3004200001 176

 %4/0 %20 %5/0 :ها بیوتیک آنتیـ سایر، داراي  3004200003 177

 %4/0 %20 %5/0 :ها بیوتیک ـ سایر، داراي آنتی 3004200009 178

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 3004900001 179

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 3004900005 180

 %0/0 %100 %5/0 :استرها ـ براساس پلی 3208101000 181

 %0/0 %100 %5/0 :استرها ـ براساس پلی 3208109000 182

 %0/0 %100 %5/0 :ـ سایر 3208901100 183

 %0/0 %100 %5/0 :ـ سایر 3208901300 184

 %0/0 %100 %0/0 :ـ سایر 3208901901 185
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %5/0 :ـ سایر 3208901909 186

 %0/0 %100 %0/0 :ـ سایر 3208909101 187

 %0/0 %100 %5/0 :ـ سایر 3208909109 188

 %0/0 %100 %5/0 :ـ سایر 3208909900 189

190 3401110001 
که مصارف  همچنین  آنهایی(ـ ـ براي مصارف پاکیزگی 

 ):طبی دارند

4,5 plus 
0,02 
euro 

per 1 kg 

100% 0/0% 

191 3401110009 
که مصارف  همچنین  آنهایی(ـ ـ براي مصارف پاکیزگی 

 ):طبی دارند
6/5% 100% 0/0% 

 %0/0 %100 %6/5 :ـ آنیو نیک ـ 3402111000 192

 %0/0 %100 %6/5 :ـ ـ آنیو نیک 3402119000 193

 %0/0 %100 %8/2 :فروشی بندي شده براي خرده هاي بسته ـ فرآورده 3402202000 194

 %0/0 %100 %8/2 :فروشی بندي شده براي خرده هاي بسته ـ فرآورده 3402209000 195

 %0/0 %100 %5/0 :ـ سایر 3402901001 196

 %0/0 %100 %8/2 :ـ سایر 3402901008 197

 %0/0 %100 %8/2 :ـ سایر 3402909000 198

199 3506100000 

ـ محصوالت مناسب براي استفاده به عنوان چسب یا 

فروشی به عنوان چسب  چسباننده، آماده شده برا ي خرده

هایی که وزن خالص آنها از یک  یا چسباننده در بسته

 بیشتر نباشدکیلوگرم 

5/0% 100% 0/0% 

200 3814001000 

هاي آلی مرکب، که در جاي دیگر  کننده ها و رقیق حالل

گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده 

 .ترکیبات براي زدودن رنگ یا ورنی.باشد

5/0% 100% 0/0% 

201 3814009000 

هاي آلی مرکب، که در جاي دیگر  کننده ها و رقیق حالل

نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده گفته 

 .ترکیبات براي زدودن رنگ یا ورنی.باشد

5/0% 100% 0/0% 

 %0/0 %100 %4/0 :هاي اپوکسید ـ رزین 3907300000 202
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %4/0 :هاي الکید ـ رزین 3907500000 203

 %5/5 %15 %6/5 :هاي تیواوره ئیک؛ رزین هاي اوره ـ رزین 3909100000 204

 %5/5 %15 %6/5 :هاي مالمینیک ـ رزین 3909200000 205

 %5/5 %15 %6/5 ـ ـ سایر 3909390000 206

 %5/5 %15 %6/5 :       هاي فنولیک ـ رزین 3909400000 207

208 3911100000 
هاي اندن،  هاي کومارون، رزین هاي نفت، رزین ـ رزین

 ها ترپن هاي کومارون ـ اندن و پلی رزین
6/5% 8% 6/0% 

 %6/0 %8 %6/5 :ـ سایر 3911901100 209

 %6/0 %8 %6/5 :ـ سایر 3911901300 210

 %6/0 %8 %6/5 :ـ سایر 3911901900 211

 %6/0 %8 %6/5 :ـ سایر 3911909200 212

 %6/0 %8 %6/5 :ـ سایر 3911909900 213

 %3/3 %50 %6/5 ـ ـ از پلیمرهاي اتیلن 3917211000 214

 %2/5 %50 %5/0 ـ ـ از پلیمرهاي اتیلن 3917219001 215

 %3/3 %50 %6/5 ـ ـ از پلیمرهاي اتیلن 3917219009 216

 %3/3 %50 %6/5 ـ ـ از پلیمرهاي پروپیلن 3917221000 217

 %2/5 %50 %5/0 ـ ـ از پلیمرهاي پروپیلن 3917229001 218

 %3/3 %50 %6/5 ـ ـ از پلیمرهاي پروپیلن 3917229009 219

 %0/0 %100 %0/0 ـ ـ از پلیمرهاي کلروروینیل  3917231001 220

 %3/3 %50 %6/5 ـ ـ از پلیمرهاي کلروروینیل  3917231009 221

 %2/5 %50 %5/0 ـ ـ از پلیمرهاي کلروروینیل  3917239001 222

 %3/3 %50 %6/5 ـ ـ از پلیمرهاي کلروروینیل  3917239009 223

 %0/0 %100 %0/0 ـ از سایر مواد پالستیکیـ  3917290001 224

 %3/3 %50 %6/5 ـ ـ از سایر مواد پالستیکی 3917290009 225

226 3917310001 
ها و شیلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک  ـ ـ لوله

 .باشند Mpa6/27تحمل فشارتا حد ترکیدگی  حداقل
0/0% 100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

227 3917310002 
ها و شیلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک  ـ ـ لوله

 .باشند Mpa6/27تحمل فشارتا حد ترکیدگی  حداقل
5/0% 50% 2/5% 

228 3917310008 
ها و شیلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک  ـ ـ لوله

 .باشند Mpa6/27تحمل فشارتا حد ترکیدگی  حداقل
6/5% 50% 3/3% 

 %5/2 %20 %6/5 :سایر  ـ ـ 3917390001 229

 %0/0 %100 %0/0 :سایر  ـ ـ 3917390002 230

 %4/0 %20 %5/0 :سایر  ـ ـ 3917390003 231

 %3/3 %50 %6/5 :سایر  ـ ـ 3917390008 232

 %3/7 %50 %7/4 :ـ سایر 3919900000 233

 %3/3 %50 %6/5 :ـ از پلیمرهاي اتیلن 3920102300 234

 %3/3 %50 %6/5 :اتیلن ـ از پلیمرهاي 3920102400 235

 %3/3 %50 %6/5 :ـ از پلیمرهاي اتیلن 3920102500 236

 %3/3 %50 %6/5 :ـ از پلیمرهاي اتیلن 3920102800 237

 %3/3 %50 %6/5 :ـ از پلیمرهاي اتیلن 3920104000 238

 %3/3 %50 %6/5 :ـ از پلیمرهاي اتیلن 3920108100 239

 %0/0 %100 %6/5 :اتیلنـ از پلیمرهاي  3920108900 240

 %0/0 %100 %0/0 :ـ از پلیمرهاي پروپیلن 3920202101 241

 %0/0 %100 %6/5 :ـ سایر 3921901000 242

 %0/0 %100 %6/5 :ـ سایر 3921903000 243

 %0/0 %100 %6/5 :ـ سایر 3921904100 244

 %0/0 %100 %6/5 :ـ سایر 3921904300 245

 %0/0 %100 %6/5 :ـ سایر 3921904900 246

 %0/0 %100 %6/5 :ـ سایر 3921905500 247

 %0/0 %100 %6/5 آمید از پلی Tee-shirt transferـ ـ ـ  3921906000 248

 %0/0 %100 %6/5 :ـ سایر 3921909000 249

 %0/0 %100 %9/2 ـ وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی 3922100000 250
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %9/2 :اتیلنـ ـ از پلیمرهاي  3923210000 251

 %5/0 %46 %9/2 :ـ ـ از سایر مواد پالستیکی 3923291000 252

 %5/0 %46 %9/2 :ـ ـ از سایر مواد پالستیکی 3923299000 253

 %6/0 %35 %9/2 :ـ لوازم سرمیز و لوازم آشپزخانه 3924100000 254

 %6/0 %50 %11/9 ـ سایر 3924900001 255

 %6/0 %50 %11/9 سایرـ  3924900009 256

 %6/0 %35 %9/2 اتیلن درب شیشه دارو ـ ـ ـ واشر پلی 3926905000 257

258 3926909200 
  هاي قالب مانند ـ ـ ـ ـ نوار پالستیکی داراي برآمدگی

)hook ( در یک سطح جهت پوشک 
9/2% 35% 6/0% 

 %3/3 %50 %6/5 :ـ سایر 3926909701 259

 %0/0 %100 %0/0 :ـ سایر 3926909702 260

 %5/0 %46 %9/2 :ـ سایر 3926909703 261

 %0/0 %100 %9/2 :ـ سایر 3926909704 262

 %0/0 %100 %0/0 :ـ سایر 3926909705 263

 %0/0 %100 %5/0 :ـ سایر 3926909706 264

 %5/0 %58 %11/9 :ـ سایر 3926909709 265

266 4011100003 

همچنین (سواري  هاي ـ از انواعی که براي اتومبیل

هاي مسابقه به کار  اتومبیلهاي استیشن واگن و اتومبیل

 )رود می

14%, 
but not 

less 
than 
3,41 
euro 
per 1 
pcs 

50% 

7,0%, 
but not 

less 
1,705 

euro per 
1 pcs 

267 4011100009 

همچنین (هاي سواري  ـ از انواعی که براي اتومبیل

هاي مسابقه به کار  اتومبیلاتومبیلهاي استیشن واگن و 

 )رود می

14%, 
but not 

less 
than 
3,41 
euro 
per 1 
pcs 

50% 

7,0%, 
but not 

less 
1,705 

euro per 
1 pcs 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %8/0 ـ ـ سایر 5407691000 268

 %0/0 %100 %8/0 ـ ـ سایر 5407699000 269

 %0/0 %100 %5/0 استرها ـ از پلی 5503200000 270

 ـ ـ ـ گبه 5701101000 271

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 :حیوان) کرك(ـ از پشم یا از موي نرم  5701109000 272

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی  5701901000 273

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی  5701909000 274

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 هاي دستباف همانند ـ گلیم، سوماك، کارامانی و فرش 5702100000 275

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 )Coir(ها از الیاف نارگیل  ـ کفپوش 5702200000 276

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 حیوان) کرك(از پشم یا موي نرم   ـ ـ 5702311000 277

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 حیوان) کرك(از پشم یا موي نرم   ـ ـ 5702318000 278

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی  5702321000 279
0,38 
euro 
per 1 

100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

m2 

 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی  5702329000 280

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ ـ از سایر مواد نسجی 5702390000 281

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 حیوان ) کرك(از پشم یا موي نرم   ـ ـ 5702411000 282

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 حیوان ) کرك(از پشم یا موي نرم   ـ ـ 5702419000 283

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 سنتتیک یا مصنوعی ـ ـ از مواد نسجی 5702421000 284

0,25 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5702429000 285

0,25 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ ـ از سایر مواد نسجی  5702490000 286

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

287 5702501000 
پرداخت ، )Not of pile(ـ سایر، نه با ساختار پرزدار 

 )  Not made up(نشده 

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

288 5702503100 
، پرداخت )Not of pile(ـ سایر، نه با ساختار پرزدار 

 )  Not made up(نشده 

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

289 5702503900 
، پرداخت )Not of pile(ـ سایر، نه با ساختار پرزدار 

 )  Not made up(نشده 

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

290 5702509000 
، پرداخت )Not of pile(ـ سایر، نه با ساختار پرزدار 

 )  Not made up(نشده 

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 : حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  5702910000 291

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی  5702921000 292

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ ـ از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی  5702929000 293

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 : ـ ـ از سایر مواد نسجی 5702990000 294

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 حیوان ) کرك(ـ از پشم یا موي نرم  5703100000 295

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 5703201201 296

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 5703201209 297

0,25 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 آمیدها سایر پلیـ از نایلون یا از  5703201800 298

0,25 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 5703209201 299

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 5703209209 300
0,3 euro 

per 1 
m2 

100% 0/0% 

 آمیدها ـ از نایلون یا از سایر پلی 5703209800 301
0,3 euro 

per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5703301200 302

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5703301800 303
0,38 

euro per 

1 m2 
100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5703308201 304

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5703308202 305

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5703308209 306

0,25 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5703308801 307

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی 5703308809 308

0,25 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی 5703902001 309
0,38 
euro 
per 1 

100% 0/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

m2 

 ـ از سایر مواد نسجی 5703902009 310

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ از سایر مواد نسجی 5703908000 311

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 متر مربع باشد 3/0ـ چهارگوش، که مساحت آن حداکثر  5704100000 312

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 :ـ سایر 5704900000 313
0,2 euro 

per 1 
m2 

100% 0/0% 

314 5705003000 
ها از مواد نسجی، حتی آماده  ها و کفپوش سایر فرش

 .مصرف

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

315 5705008000 
ها از مواد نسجی، حتی آماده  ها و کفپوش سایر فرش

 .مصرف

0,38 
euro 
per 1 
m2 

100% 0/0% 

 ـ ـ از سایر مواد نسجی  6103390000 316

10%, 
but not 

less 
than 
1,88 
euro 

per 1 kg 

50% 

5,0%, 
but not 

less 0,94 
euro per 

1 kg 

 %6/5 %46 %12/0 :به صورت رولـ  6807100001 317

 %6/0 %50 %12/0 :ـ به صورت رول 6807100009 318

 %0/0 %100 %12/0 :ـ ـ سایر 6810190001 319

 %0/0 %100 %10/0 :ـ ـ سایر 6810190009 320



 
 

313 
 

 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %7/5 %50 %15/0 ـ آجر ساختمان 6904100000 321

 %6/0 %50 %12/0 درصد 5/0ـ ـ  با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  6907211000 322

 %0/0 %100 %7/5 درصد 5/0ـ ـ  با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  6907219002 323

 %0/0 %100 %7/5 درصد 5/0ـ ـ  با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  6907219003 324

 %0/0 %100 %7/5 درصد 5/0ـ ـ  با ضریب جذب آب وزنی حداکثر  6907219009 325

326 6907221000 
درصد و حداکثر  5/0با ضریب جذب آب وزنی بیش از ـ ـ 

 درصد 10
12/0% 50% 6/0% 

327 6907229002 
درصد و حداکثر  5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد 10
7/5% 100% 0/0% 

328 6907229003 
درصد و حداکثر  5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد 10
7/5% 100% 0/0% 

329 6907229004 
درصد و حداکثر  5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد 10
7/5% 100% 0/0% 

330 6907229005 
درصد و حداکثر  5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد 10
7/5% 100% 0/0% 

331 6907229009 
درصد و حداکثر  5/0ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 

 درصد 10
7/5% 100% 0/0% 

 %6/0 %50 %12/0 درصد 10ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 6907231000 332

 %0/0 %100 %7/5 درصد 10ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 6907239002 333

 %0/0 %100 %7/5 درصد 10ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 6907239003 334

 %0/0 %100 %7/5 درصد 10ازـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش  6907239004 335

 %0/0 %100 %7/5 درصد 10ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 6907239005 336

 %0/0 %100 %7/5 درصد 10ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 6907239009 337

338 6907301000 
کاري و همانند، به استثناي آنهایی هاي موزائیکـ ـ مکعب

 .شوندمی 6907 40که مشمول شماره فرعی 
12/0% 50% 6/0% 

339 6907309009 
کاري و همانند، به استثناي آنهایی هاي موزائیکـ ـ مکعب

 .شوندمی 6907 40که مشمول شماره فرعی 
7/5% 100% 0/0% 

 %6/0 %50 %12/0 ) جال دادن(هاي تمام کاري ـ ـ سرامیک 6907401000 340
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %7/5 ) جال دادن(هاي تمام کاري ـ ـ سرامیک 6907409002 341

 %0/0 %100 %7/5 ) جال دادن(هاي تمام کاري ـ ـ سرامیک 6907409003 342

 %0/0 %100 %7/5 ) جال دادن(هاي تمام کاري ـ ـ سرامیک 6907409004 343

 %0/0 %100 %7/5 ) جال دادن(هاي تمام کاري ـ ـ سرامیک 6907409005 344

 %0/0 %100 %7/5 ) جال دادن(هاي تمام کاري ـ ـ سرامیک 6907409009 345

 %0/0 %100 %10/0 ـ از چینی 6910100000 346

 %7/6 %50 %15/2 ـ اشیاي سرمیز یا آشپزخانه  6911100000 347

 %0/0 %100 %15/0 :ـ سایر 6914900000 348

 %7/0 %30 %10/0 :دار ـ ـ از کریستال سرب 7013221000 349

 %7/0 %30 %10/0 :دار ـ ـ از کریستال سرب 7013229000 350

 %0/0 %100 %10/0 ـ ـ سایر  7013281000 351

 %0/0 %100 %10/0 ـ ـ سایر  7013289000 352

 %7/0 %30 %10/0 دار ـ ـ از کریستال سرب 7013331100 353

 %7/0 %30 %10/0 دار ـ ـ از کریستال سرب 7013331900 354

 %7/0 %30 %10/0 دار ـ ـ از کریستال سرب 7013339100 355

 %7/0 %30 %10/0 دار ـ ـ از کریستال سرب 7013339900 356

 %7/0 %30 %10/0 ـ ـ سایر 7013371000 357

 %7/0 %30 %10/0 ـ ـ سایر 7013375100 358

 %7/0 %30 %10/0 ـ ـ سایر 7013375900 359

 %7/0 %30 %10/0 ـ ـ سایر 7013379100 360

 %7/0 %30 %10/0 ـ ـ سایر 7013379900 361

 %7/0 %30 %10/0 ::صورت دستیدارساخته شده به ـ ـ از کریستال سرب 7013411000 362

 %7/0 %30 %10/0 :دارساخته شده به صورت ماشینی  ـ ـ از کریستال سرب 7013419000 363

364 7013420000 

  نه بیش از ـ ـ از شیشه داراي ضریب انبساط خطی

و در یک محدوده حرارتی ) Kelvin(هر کلوین  5*6-10 

 :درجه سانتیگراد 300بین صفر تا 

10/0% 30% 7/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %10/0 ـ ـ ـ اوپال 7013491000 365

 %0/0 %100 %10/0 :ـ ـ سایر 7013499100 366

 %0/0 %100 %10/0 :ـ ـ سایر 7013499900 367

 %6/0 %29 %8/5 :دار کریستال سربـ ـ از  7013911000 368

 %6/0 %29 %8/5 :دار ـ ـ از کریستال سرب 7013919000 369

 %0/0 %100 %10/0 : ـ ـ سایر 7013990000 370

371 7113110000 
شده یا پوشش شده با  شده، روکش ـ ـ از نقره، حتی آبکاري

 :فلزات گرانبها
12/0% 0% 12/0% 

372 7113190000 
آبکاري شده، روکش شده یا   فلزات گرانبها، حتیـ ـ از سایر 

 :پوشش شده با فلزات گرانبها
12/0% 100% 0/0% 

 %0/0 %100 %10/0 :ـ از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها 7113200000 373

374 7114110000 
ـ ـ از نقره، حتی آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده 

 : با سایر فلزات گرانبها
16/0% 0% 16/0% 

375 7114190000 
آبکاري شده، یا روکش   ـ ـ از سایر فلزات گرانبها، حتی

 :شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها
12/8% 0% 12/8% 

 %18/0 %0 %18/0 پوشش از فلزات گرانبهااز فلزات معمولی داراي روکش یا  ـ  7114200000 376

377 7115100000 
یا شبکه ) Wire cloth(ـ کاتالیزورها به شکل تور 

)Grill(،  از پالتین 
16/0% 0% 16/0% 

 %16/0 %0 %16/0 ـ سایر 7115900000 378

 %7/5 %50 %15/0 .هاي توخالی از چدن ها و پروفیل لوله 7303001000 379

 %7/5 %50 %15/0 .هاي توخالی از چدن ها و پروفیل لوله 7303009000 380

381 7305110001 
الکتریکی ) ARC(داده شده از درازا با قوس  ـ ـ جوش

 ور غوطه
5/0% 20% 4/0% 

382 7305110002 
الکتریکی ) ARC(داده شده از درازا با قوس  ـ ـ جوش

 ور غوطه
5/0% 20% 4/0% 

383 7305110003 
الکتریکی ) ARC(از درازا با قوس داده شده  ـ ـ جوش

 ور غوطه
5/0% 20% 4/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

384 7305110008 
الکتریکی ) ARC(داده شده از درازا با قوس  ـ ـ جوش

 ور غوطه
7/5% 20% 6/0% 

 %5/0 %50 %10/0 داده شده از درازا سایر، جوش  ـ ـ 7305120000 385

 %4/0 %20 %5/0 :ـ سایر 7306900001 386

 %4/0 %47 %7/5 :ـ سایر 7306900009 387

388 7308400001 
دري  زدن، پشت بست گاه و لوازم مشابه براي چوب ـ تکیه

 زدن یا حائل قراردادن ساختن، شمع
10/0% 50% 5/0% 

389 7308400009 
دري  زدن، پشت بست گاه و لوازم مشابه براي چوب ـ تکیه

 زدن یا حائل قراردادن ساختن، شمع
7/5% 50% 3/8% 

 %3/8 %50 %7/5 :ـ سایر 7308905100 390

 %3/0 %50 %6/0 :ـ سایر 7308905900 391

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7308909801 392

 %3/0 %50 %6/0 :ـ سایر 7308909809 393

394 7309001000 

، بشکه و ظروف همانند براي هر )Tank(منبع  مخزن،

، از )شده مایعاستثناي گازهاي فشرده یا به(گونه مواد 

لیتر، بدون  300چدن، آهن یا از فوالد، با گنجایش بیش از 

هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا  دستگاه

 پوشش عایق حرارت

15/0% 50% 7/5% 

395 7309003000 

، بشکه و ظروف همانند براي هر )Tank(منبع  مخزن،

، از )شده مایعاستثناي گازهاي فشرده یا به(گونه مواد 

لیتر، بدون  300چدن، آهن یا از فوالد، با گنجایش بیش از 

هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا  دستگاه

 پوشش عایق حرارت

10/0% 50% 5/0% 

396 7309005100 

، بشکه و ظروف همانند براي هر )Tank(منبع  مخزن،

، از )شده مایعاستثناي گازهاي فشرده یا به(گونه مواد 

لیتر، بدون  300چدن، آهن یا از فوالد، با گنجایش بیش از 

هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا  دستگاه

 پوشش عایق حرارت

10/0% 50% 5/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

397 7309005900 

، بشکه و ظروف همانند براي هر )Tank(منبع  مخزن،

، از )شده مایعاستثناي گازهاي فشرده یا به(گونه مواد 

لیتر، بدون  300چدن، آهن یا از فوالد، با گنجایش بیش از 

هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا  دستگاه

 پوشش عایق حرارت

10/0% 50% 5/0% 

398 7309009000 

، بشکه و ظروف همانند براي هر )Tank(منبع  مخزن،

، از )شده مایعاستثناي گازهاي فشرده یا به(گونه مواد 

لیتر، بدون  300چدن، آهن یا از فوالد، با گنجایش بیش از 

هاي مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا  دستگاه

 پوشش عایق حرارت

10/0% 50% 5/0% 

399 7311001100 
ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع 

 :شده
15/0% 50% 7/5% 

400 7311001300 
ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع 

 :شده
15/0% 50% 7/5% 

401 7311001900 
ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع 

 :شده
15/0% 50% 7/5% 

402 7311003000 
ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع 

 :شده
15/0% 50% 7/5% 

403 7311009100 
ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع 

 :شده
15/0% 50% 7/5% 

404 7311009900 
ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع 

 :شده
15/0% 50% 7/5% 

 %9/0 %10 %10/0 ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله 7321111000 405

 %10/8 %10 %12/0 :ها گاز و هم با سایر سوخت گازي یا هم باـ ـ با سوخت  7321119000 406

 %13/5 %10 %15/0 ها ـ ـ با سوخت گازي یا هم با گاز و هم با سایر سوخت 7321810000 407

 %6/5 %50 %13/0 سایر  ـ ـ 7325991000 408

 %6/5 %50 %13/0 سایر  ـ ـ 7325999009 409

 %6/5 %50 %13/0 آهن یا فوالديـ مصنوعات از مفتول  7326200001 410

 %6/5 %50 %13/0 ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي 7326200002 411
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %2/5 %50 %5/0 ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي 7326200003 412

 %5/0 %50 %10/0 ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي 7326200009 413

414 7326903000 
مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر مورد ـ ـ ـ مفتول فنري 

 هاي خودرو مصرف در ساخت نوار دور درب
10/0% 50% 5/0% 

415 7326904000 
ـ ـ ـ تسمه فوالدي ضد زنگ دستگاه پرس نئوپان با عرض 

 .متر 2بیش از 
10/0% 50% 5/0% 

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7326905000 416

 %5/0 %50 %10/0 به شکل منظم کروي و کالیبره نشدهـ ـ ـ گلوله فوالدي  7326906000 417

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7326909202 418

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7326909203 419

 %4/5 %50 %9/0 :ـ سایر 7326909209 420

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7326909409 421

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7326909600 422

 %2/5 %50 %5/0 :ـ سایر 7326909801 423

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7326909804 424

 %5/0 %50 %10/0 :ـ سایر 7326909805 425

 %3/8 %50 %7/5 :ـ سایر 7326909807 426

427 7408110000 
  ـ ـ که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از

 میلیمتر بیشتر باشد 6 
5/0% 50% 2/5% 

 %2/5 %50 %5/0 ـ ـ سایر 7408191000 428

 %2/5 %50 %5/0 ـ ـ سایر 7408199000 429

 %0/0 %100 %0/0 ـ اجزاء و قطعات 8402900001 430

 %0/0 %100 %5/0 ـ اجزاء و قطعات 8402900009 431

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ سایر 8411990011 432

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ سایر 8411990019 433

 %0/0 %100 %0/0 :ـ ـ سایر 8411990091 434
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ سایر 8411990092 435

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ سایر 8411990098 436

 %2/5 %50 %5/0 کردن یا ساییدن  هاي خرد ها و دستگاه ـ ماشین 8474200001 437

 %0/0 %100 %0/0 کردن یا ساییدن  هاي خرد ها و دستگاه ـ ماشین 8474200002 438

 %2/5 %50 %5/0 کردن یا ساییدن  هاي خرد ها و دستگاه ـ ماشین 8474200003 439

 %2/5 %50 %5/0 کردن یا ساییدن  هاي خرد ها و دستگاه ـ ماشین 8474200005 440

 %0/0 %100 %0/0 کردن یا ساییدن  هاي خرد ها و دستگاه ـ ماشین 8474200009 441

 %0/0 %100 %0/0 کردن مواد معدنی با قیر مخلوطهاي  ـ ـ ماشین 8474320000 442

 %3/5 %50 %7/0 ـ سایر وسایل  8481801100 443

 %3/5 %50 %7/0 ـ سایر وسایل  8481801900 444

 %5/0 %50 %10/0 ـ سایر وسایل  8481803100 445

 %5/0 %50 %10/0 ـ سایر وسایل  8481803900 446

بخاري گازيشیر مخصوص  --- 8481804000 447  9/0% 50% 4/5% 

 %5/0 %50 %10/0 ـ سایر وسایل  8481805100 448

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481805910 449

 %4/5 %50 %9/0 ـ سایر وسایل  8481805990 450

 %5/0 %50 %10/0 ـ سایر وسایل  8481806100 451

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481806310 452

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481806320 453

 %3/8 %50 %7/5 ـ سایر وسایل  8481806390 454

 %0/0 %100 %9/0 شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ --- 8481806900 455

 %0/0 %100 %9/0 ـ سایر وسایل  8481807100 456

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481807310 457

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481807320 458

 %0/0 %100 %5/0 ـ سایر وسایل  8481807391 459

 %0/0 %100 %5/0 ـ سایر وسایل  8481807399 460
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %0/0 %100 %9/0 ـ سایر وسایل  8481807900 461

 %0/0 %100 %0/0 شیرهاي سر چاهی نفت --- 8481808110 462

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481808120 463

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481808191 464

 %0/0 %100 %7/0 ـ سایر وسایل  8481808199 465

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481808501 466

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481808502 467

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481808507 468

 %0/0 %100 %9/0 ـ سایر وسایل  8481808508 469

 %0/0 %100 %9/0 ـ سایر وسایل  8481808700 470

 %0/0 %100 %0/0 ـ سایر وسایل  8481809902 471

 %3/5 %50 %7/0 ـ سایر وسایل  8481809907 472

473 8516101100 
ور  هاي غوطه هاي فوري یا مخزنی برقی و گرمکن ـ آبگرمکن

 :برقی
10/0% 50% 5/0% 

474 8516108000 
ور  هاي غوطه هاي فوري یا مخزنی برقی و گرمکن ـ آبگرمکن

 :برقی
10/0% 50% 5/0% 

 %8/0 %20 %10/0 از مس ـ ـ  8544111000 475

 %8/0 %20 %10/0 از مس ـ ـ  8544119000 476

 %10/0 %20 %12/5 ـ ـ سایر 8544499101 477

 %8/0 %20 %10/0 ـ ـ سایر 8544499108 478

 %8/0 %20 %10/0 ـ ـ سایر 8544499301 479

 %10/0 %20 %12/5 ـ ـ سایر 8544499309 480

 %8/0 %20 %10/0 ـ ـ سایر 8544499509 481

 %8/0 %20 %10/0 ـ ـ سایر 8544499900 482

 %8/0 %20 %10/0 ولت 1000هاي برق براي ولتاژ بیشتر از  ـ سایر هادي 8544601000 483

 %8/0 %20 %10/0 ولت 1000هاي برق براي ولتاژ بیشتر از  ـ سایر هادي 8544609001 484
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 فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا

 ردیف
کد نمانکالتور 

)HS کد( 
  شرح کاال

نرخ اعمال 

شده 

MFN 
2017 

 کاهش

نرخ سقف 

تعرفه مورد 

 توافق

 %9/6 %20 %12/0 ولت 1000هاي برق براي ولتاژ بیشتر از  ـ سایر هادي 8544609009 485

 %0/0 %100 %0/0 :ـ ـ سایر 8708291000 486

 %0/0 %100 %0/0 :ـ ـ سایر 8708299001 487

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ سایر 8708299009 488

 %0/0 %100 %0/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708912001 489

 %0/0 %100 %5/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708912009 490

 %0/0 %100 %0/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708913501 491

 %0/0 %100 %5/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708913509 492

 %0/0 %100 %0/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708919101 493

 %0/0 %100 %5/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708919109 494

 %0/0 %100 %0/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708919901 495

 %0/0 %100 %5/0 ـ ـ رادیاتورها و قطعات مربوطه 8708919909 496

 %0/0 %100 %0/0 :ـ ـ سایر 8708991000 497

 %0/0 %100 %0/0 :ـ ـ سایر 8708999301 498

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ سایر 8708999309 499

 %0/0 %100 %0/0 :ـ ـ سایر 8708999701 500

 %0/0 %100 %5/0 :ـ ـ سایر 8708999709 501

 %0/0 %100 %10/0 ـ سایر تریلرها و نیمه تریلرها 8716400000 502
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 Veal( 26% 61/5% 10/0%(ـ ـ ـ گوساله  2011010 1

2 2011090 
ـ ـ ـ سایرگوشت حیوانات از نوع گاو، 

 :الشه یاشقهتازه یا سردکرده 
26% 61/5% 10/0% 

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ ران 2012010 3

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ راسته 2012020 4

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ سردست و سینه 2012030 5

6 2012090 
ـ ـ ـ سایرگوشت حیوانات از نوع گاو، 

سایر قطعات با .تازه یا سردکرده
26% 61/5% 10/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 استخوان

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ ران 2013010 7

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ راسته 2013020 8

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ سردست و سینه 2013030 9

10 2013090 
ـ ـ ـ سایرگوشت حیوانات از نوع گاو، 

 استخوان بی.تازه یا سردکرده
26% 61/5% 10/0% 

 Veal( 26% 61/5% 10/0%(ـ ـ ـ گوساله  2021010 11

12 2021090 
ـ ـ ـ سایرگوشت حیوانات از نوع گاو، 

 منجمد الشه یا شقه
26% 61/5% 10/0% 

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ ران 2022010 13

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ راسته 2022020 14

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ سردست و سینه 2022030 15

16 2022090 
ـ ـ ـ سایرگوشت حیوانات از نوع گاو، 

 قطعات با استخوان. منجمد
26% 61/5% 10/0% 

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ ران 2023010 17

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ راسته 2023020 18

 %10/0 %61/5 %26 ـ ـ ـ سردست و سینه 2023030 19

20 2023090 
ـ ـ ـ سایرگوشت حیوانات از نوع گاو، 

 استخوان منجمد بی
26% 61/5% 10/0% 

 %5/0 %0/0 %5 کرده ـ الشه و شقه بره، تازه یا سرد 2041000 21

 %5/0 %0/0 %5 ـ ـ الشه یا شقه 2042100 22

 %5/0 %0/0 %5 ـ ـ سایر قطعات با استخوان 2042200 23

 %5/0 %0/0 %5 استخوان ـ ـ بی 2042300 24

 %5/0 %0/0 %5 ـ الشه و شقه بره، منجمد 2043000 25

 %5/0 %0/0 %5 شقهـ ـ الشه یا  2044100 26

 %5/0 %0/0 %5 ـ ـ سایر قطعات با استخوان 2044200 27
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %5/0 %0/0 %5 استخوان ـ ـ بی 2044300 28

 %5/0 %0/0 %5 ـ گوشت بز 2045000 29

آال قزل --  3021100 30  40% 0/0% 40/0% 

31 3024100 
ماهی شاه --  (Clupea 

harengus, Clupea 
pallasii) 

5% 0/0% 5/0% 

32 3031300 

هاي آزاد اقیانوس اطلس  ـ ـ ماهی

)salmo salar ( و ماهی آزاد دانوب

)hucho hucho ( 

5% 0/0% 5/0% 

 %32/0 %0/0 %32 سایر  ـ ـ 3031900 33

34 3035100 

  ها  ماهی ـ ـ شاه

)Clupea harengus, 

Clupea Pollasii( 

5% 0/0% 5/0% 

35 4051010 
صورت بندي شده به  ـ ـ ـ کره بسته

 گرمی و کمتر 500هاي  بسته
55% 27/3% 40/0% 

36 4051020 
بندي شده به صورت  ـ ـ ـ کره بسته

 گرم 500هاي بیش از  بسته
5% 20/0% 4/0% 

 %55/0 %0 %55 عسل طبیعی 4090000 37

 Pisum sativum( 55% 36% 35/0%(ـ نخودفرنگی  7081000 38

39 7082000 
، گونه Phaselousگونه (ـ لوبیا 

Vigna( 
55% 36% 35/0% 

 %25/0 %55 %55 ـ  نخودفرنگی  7131000 40

 %5/0 %67 %15 لپه --- 7132010 41

42 7132090 

سایرسبزیجات غالفدار خشک،  --- 

کنده یا لپه  کنده، حتی پوست غالف

 شده

5% 0/0% 5/0% 

43 7133200 

یا ) Adzuki(لوبیا قرمز کوچک   ـ ـ

)Phaseolus) (Vinga 

angularis( 

5% 0/0% 5/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %5/0 %0/0 %5 ـ ـ ـ لوبیا چیتی   7133310 44

 %5/0 %0/0 %5 ـ عدس  7134000 45

46 7139000 

ـ سایرسبزیجات غالفدار خشک، 

کنده یا لپه  کنده، حتی پوست غالف

 شده

55% 36% 35/0% 

47 9021000 

عرضه شده ) تخمیر نشده(ـ چاي سبز 

 3محتوي آن از هاي اولیه که  در بسته

 .کیلوگرم بیشتر نباشد

20% 40% 12/0% 

48 9022000 
عرضه شده ) تخمیر نشده(ـ چاي سبز 

 به نحوي دیگر
20% 40% 12/0% 

 %30/0 %45 %55 اي  ـ ـ ـ چاي کیسه 9023010 49

 %12/0 %40 %20 ـ ـ ـ سایرچاي، حتی خوشبو شده 9023090 50

51 9024010 
بندي  بستهـ ـ ـ کوبیده در 

 فروشی غیرخرده
20% 40% 12/0% 

 %12/0 %40 %20 ـ ـ ـ سایرچاي، حتی خوشبو شده 9024090 52

 ـ بذر 10031000 53

5(а 
10(б  

20 April - 20 
August) 

0/0% 

5(а 
10(б  

20 April - 20 
August) 

 ـ سایرجو 10039000 54

5(а 
10(б  

20 April - 20 
August) 

0/0% 

5(а 
10(б  

20 April - 20 
August) 

 ـ بذرذرت 10051000 55

5(а 
10(б  

23 September 
- 20 January) 

0/0% 

5(а 
10(б  

23 September - 20 
January) 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 ـ ـ ـ ذرت دامی 10059010 56

5(а 
10(б  

23 September 
- 20 January) 

0/0% 

5(а 
10(б  

23 September - 20 
January) 

 ـ ـ ـ سایر ذرت 10059090 57

5(а 
10(б  

23 September 
- 20 January) 

0/0% 

5(а 
10(б  

23 September - 20 
January) 

58 10063000 

 Semi(سفیدشده ـ برنج نیمه

milled Rice (  

 Wholly(یا برنج کامل سفید شده

milled Rice (  

 حتی صیقلی یا براق شده

26% 42% 
15% * (ban:  
23 July - 23 

October) 

 %6/0 %40 %10 گندم سیاهـ  10081000 59

60 12019000 
صورت  ـ سایرلوبیاي سویا، حتی به

 خرد شده 
10% 0/0% 10/0% 

 %5/0 %0/0 %5 ، حتی خردشده)بزرك(دانه کتان  12040000 61

62 12051000 
ـ کلزا یا دانه کلزا داراي مقدار کمی 

 اسید ایروسیک
10% 0/0% 10/0% 

 %10/0 %0/0 %10 :کلزا حتی خردشدهـ سایرکلزایا دانه  12059000 63

 %10/0 %0/0 %10 کشیـ ـ ـ براي روغن 12060010 64

65 12060090 
فتابگردان، حتی خرد  آ  ـ ـ ـ سایردانه

 شده
10% 0/0% 10/0% 

66 12119099 
ـ ـ ـ سایرنباتات، اجزاي نباتات، دانه و 

 میوه
5% 0/0% 5/0% 

 %10/0 %50/0 %20 گرفتهـ روغن خام، حتی صمغ  15071000 67

 %10/0 %50/0 %20 ـ ـ روغن خام 15121100 68

 %10/0 %50/0 %20 ـ ـ روغن خام 15141100 69
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

70 17041000 
حتی ) Chewing-gum(ـ آدامس 

 پوشیده شده از قند و شکر 
55% 82% 10/0% 

71 17049000 
  شکالت همچنین (  ـ سایرشیرینی

 .کاکائو بدون   ،)سفید
55% 74/5% 14/0% 

72 18062000 

ها به صورت بلوك  ـ سایر فرآورده

)Block( تخته ،)Slab( قلم یا میله ،

)Bar ( کیلوگرم، 2به وزن بیش از 

32% 56/3% 14/0% 

73 18063100 
شکالت و سایر )Filled(ـ ـ پر شده 

 هاي خوراکی داراي کاکائو فرآورده
55% 63/6% 20/0% 

74 18063200 
شکالت و سایر .پرنشدهـ ـ 

 هاي خوراکی داراي کاکائو فرآورده
55% 63/6% 20/0% 

75 18069000 

هاي  ـ سایرشکالت و سایر فرآورده

  خوراکی داراي

 .کاکائو

55% 63/6% 20/0% 

76 19021900 
ـ ـ سایرخمیرهاي غذایی، حتی پخته 

 شده یا پر شده
55% 63/6% 20/0% 

 %20/0 %63/6 %55 ـ سایر خمیرهاي غذایی  19023000 77

78 19053100 
هایی که به آنها مواد  ـ ـ بیسکوئیت

 اند کننده افزوده شیرین
55% 63/6% 20/0% 

 %20/0 %63/6 %55 ها و ویفرها ـ ـ وافل 19053200 79

 %5/0 %0/0 %5 ـ کاشه براي دارو  ـ ـ 19059010 80

 %5/0 %0/0 %5 ـ مخمرهاي فعال 21021000 81

82 21022000 

ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر موجودات 

  بینی  ذره

 تک سلولی مرده

5% 0/0% 5/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %5/0 %0/0 %5 آرد و زبره خردل و خردل آمادهـ  21033000 83

 %10/0 %75 %40 ـ آدامس بدون قند  ـ ـ 21069085 84

 %10/0 %0 %10 هاي غذایی ـ سایرفرآورده  ـ ـ 21069090 85

 %14/0 %75 %55 معدنی و آب گازدار شده ـ آب 22011000 86

87 22019000 
هاي معدنی  همچنین آب ـ سایرآب،

 طبیعی یا مصنوعی
55% 75% 14/0% 

88 22021000 

هاي معدنی و  ـ آب، همچنین آب

هاي گازدار شده که به آنها قند یا  آب

کننده یا  سایر مواد شیرین

 خوشبوکننده اضافه شده باشد

55% 75% 14/0% 

هاي غذایی مایع مکمل --- 22029910 89   20% 30% 14/0% 

 %14/0 %75 %55 سایر --- 22029990 90

91 23040000 

و سایر ) Oil-cake(کنجاله 

شده یا به  هاي جامد، حتی خرد آخال

که از   هم فشرده به شکل حبه یا گلوله

 .آید استخراج روغن سویا به دست می

10% 0/0% 10/0% 

 %7/5 %25/0 %10 دانه ـ از پنبه 23061000 92

 %7/5 %25/0 %10 ـ از تخم آفتابگردان  23063000 93

94 23064100 
هاي کلزا یا کانوال داراي  ـ ـ از دانه

 مقدار کمی اسید اروسیک
10% 25/0% 7/5% 

 %7/5 %25/0 %10 ـ ـ سایر 23064900 95

 %7/5 %25/0 %10 ـ ـ ـ کنجاله گلرنگ 23069010 96

 %7/5 %25/0 %10 ـ ـ ـ سایر 23069090 97

 %5/0 %0 %5 ـ سایر 25249000 98

99 28353100 
پلی  تري(تري فسفات سدیم   ـ ـ

 )سدیم فسفات
10% 50% 5/0% 

 %4/0 %20 %5 اتیدرونیت دي سدیم  --- 29319055 100
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

101 30042011 
ـ ـ ـ ـ داراي سایر داراي 

 هاي مخصوص طیور بیوتیک آنتی
25% 50% 12/5% 

102 30042012 
ـ ـ ـ ـ داراي سایر داراي 

 هاي مخصوص دام بیوتیک آنتی
25% 50% 12/5% 

 %17/0 %50 %34 ـ ـ ـ ـ سایر 30042019 103

 %4/0 %43 %7 ـ ـ ـ سایر 30042090 104

 %22/4 %30 %32 ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه 30044110 105

 %4/0 %30 %6 ـ ـ ـ سایر 30044190 106

 %22/4 %30 %32 ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه 30044210 107

 %4/0 %30 %5 ـ ـ ـ سایر 30044290 108

 %22/4 %30 %32 ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه 30044310 109

 %4/0 %30 %5 ـ ـ ـ سایر 30044390 110

111 30045011 
هاي ـ ـ ـ ـ داروهاي حاوي ویتامین

 طیورمخصوص 
25% 50% 12/5% 

112 30045012 
هاي ـ ـ ـ ـ داروهاي حاوي ویتامین

 مخصوص دام
25% 50% 12/5% 

 %17/0 %50 %34 ـ ـ ـ ـ سایر 30045019 113

 %4/0 %43 %7 ـ ـ ـ سایر 30045090 114

 %10/0 %50 %20 ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه 30049010 115

 %18/5 %50 %37 تولید داخل مشابهـ ـ ـ ـ داراي  30049051 116

 %4/0 %43 %7 ـ ـ ـ ـ سایر 30049059 117

 %4/0 %43 %7 ـ ـ ـ سایر 30049090 118

 %26/0 %0 %26 ـ ـ پودرها حتی پودرهاي فشرده 33049100 119

 %18/2 %30 %26 سایر  ـ ـ 33049900 120

 %18/2 %30 %26 ـ شامپوها 33051000 121

 %18/2 %30 %26 سایرـ  33059000 122

 %18/2 %30 %26 کننده دندان ـ مواد پاك 33061000 123
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %18/2 %30 %26 ـ سایر 33069000 124

125 33071000 
حین  ها براي قبل از اصالح، ـ فرآورده

 اصالح و بعد از اصالح صورت
26% 30% 18/2% 

 %18/2 %30 %26 ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 33072000 126

127 33073000 
ها براي  ـ امالح معطر و سایر فرآورده

 استحمام
26% 30% 18/2% 

 %18/2 %30 %26 ـ ـ سایر 33074900 128

129 33079010 
ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوي 

 لنزهاي چشمی
5% 0% 5/0% 

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی 34011110 130

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ صابون گلسیرینه 34011120 131

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ صابون بچه 34011130 132

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ صابون طبی 34011140 133

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ صابون رختشویی 34011150 134

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ سایر 34011190 135

 %18/2 %30 %26 ـ ـ سایر 34011900 136

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ مایع  34012010 137

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ صنعتی 34012020 138

 %10/5 %30 %15 ـ ـ ـ چیپس 34012030 139

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ پودر 34012040 140

 %18/2 %30 %26 ـ ـ ـ سایر 34012090 141

142 34013000 

هاي آلی تانسیو  ـ محصوالت و فرآورده

و شوي  اکتیو که به منظور شست

 اند،  پوست بدن در نظر گرفته شده

26% 30% 18/2% 

 %10/0 %0/0 %10 ـ کازئین 35011000 143

144 39081010 
 6آمید  آمید بر پایه پلی آمیزه پلی  ـ ـ ـ

  6/6و 
10% 0% 10/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %10/0 %0 %10 )گریدهاردنر(آمید  ـ ـ ـ رزین پلی 39089010 145

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 40118090 146

هاي کاجگونه(از کاج   -- 44071100 147 ) 5% 0% 5/0% 

 %7/5 %25 %10 ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده 44101110 148

 %7/5 %25 %10 ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده 44101210 149

150 44111210 
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا 

 سطح آن پوشانده نشده
10% 25% 7/5% 

151 44111310 
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا 

 سطح آن پوشانده نشده
10% 25% 7/5% 

152 44111410 
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا 

 سطح آن پوشانده نشده
10% 25% 7/5% 

153 44119210 
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا 

 سطح آن پوشانده نشده
10% 25% 7/5% 

154 44119310 
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا 

 سطح آن پوشانده نشده
10% 25% 7/5% 

155 44123300 

سایر داراي حداقل یک الیه بیرونی   ـ ـ

- از چوب به استثناي تیره سوزنی برگ

 ها

10% 25% 7/5% 

156 44123400 

ـ ـ سایر، حداقل داراي یک الیه 

بیرونی از چوب به استثناي سوزنی 

ها  باشد و از آن در شماره فرعی برگ

 .نام برده نشده باشد 441233

10% 25% 7/5% 

157 44123900 

ـ ـ سایرکه داراي دو الیه بیرونی از 

  چوب سوزنی

 .ها  باشدبرگ

10% 25% 7/5% 

 %7/5 %25 %10 ـ ـ سایر 44129900 158

 %5/0 %0 %5 ـ ـ تیره کاج 47032100 159

 %5/0 %0 %5 .روزنامه، به شکل رول یا ورقکاغذ  48010000 160
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

161 48025600 

 40ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 

صورت  گرم به 150گرم و حداکثر 

  حالت تا نشده یک ضلع آن که به ورق

 297میلیمتر و ضلع دیگر  435از 

 میلیمتر بیشتر نباشد

20% 0% 20/0% 

162 48025800 
 150ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 

 گرم
15% 0% 15/0% 

163 48043110 

 Abrasive(ـ ـ ـ کاغذ کرافت 

Base Kraft paper ( به صورت

 سانتیمتر 94رول و عرض حداکثر 

5% 0% 5/0% 

 %10/0 %0 %10 ـ ـ سایر 48043900 164

 %10/0 %0 %10 ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی 48051100 165

166 48051910 
% 20ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 

 خمیر بکر 
10% 0% 10/0% 

 %10/0 %0 %10 ـ ـ ـ سایر 48051990 167

168 48052410 
 20ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

 درصد خمیر بکر 
10% 0% 10/0% 

 %10/0 %0 %10 ـ ـ ـ سایر 48052490 169

170 48059110 
% 20ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

 خمیر بکر 
10% 25% 7/5% 

 %10/0 %0 %10 ـ ـ ـ سایر 48059190 171

172 48059210 
% 20ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 

 خمیر بکر 
10% 0% 10/0% 

 %10/0 %0 %10 ـ ـ ـ سایر 48059290 173

174 48059310 
% 20ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

 بکرخمیر 
10% 0% 10/0% 

 %10/0 %0 %10 ـ ـ ـ سایر 48059390 175

 %15/0 %0 %15 چند ال  ـ ـ 48109200 176

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر 48115900 177
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

178 48119030 

) ترمال(کاغذ حساس به حرارت  ---

 210به شکل رول به عرض بیشتر از 

 میلی متر یا به شکل ورق

10% 0% 10/0% 

179 48120000 
هاي صافی، از  و صفحه ها ها، لوحه بلوك

 .خمیر کاغذ
5% 0% 5/0% 

180 48142000 

هاي دیواري  ـ کاغذ دیواري و پوشش

همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده 

اي از ماده  یا پوشانده شده باالیه

دار شده  پالستیکی، دانه

)Grained(شده،  زده، رنگ ، داغ

نحوي شده با نقش و نگار، یا به  چاپ

 .شده باشد دیگر تزئین

20% 0% 20/0% 

 %20/0 %0 %20 ـ سایر  48149000 181

182 48182000 
کردن آرایش  ـ دستمال، دستمال پاك

 و حوله
55% 30% 38/5% 

183 48189010 
-Carrier(ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر 

Tissue ( 
20% 30% 14/0% 

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ سایر 48189090 184

185 48192010 

قوطی و جعبه چند الیه به هم  ---

هاي هاي متفاوت که الیه فشرده از الیه

مختلف متشکله در پروسه تولید به 

صورت یکنواخت و همگن به هم 

اتصال داده شده باشند براي بسته 

به شکل پاکت(بندي مواد غذایی  ) 

15% 0% 15/0% 

 %20/0 %0 %20  سایر --- 48192090 186

187 48194000 
هاي  ها، از جمله کیسه ـ سایر کیسه

 قیفی
15% 0% 15/0% 

188 48237000 
گیري شده یا پرس شده  ـ اشیاي قالب

 از خمیر کاغذ
10% 0% 10/0% 

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر 49019900 189
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %10/0 %0 %10 .پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده 52010000 190

 %20/0 %0 %20 سفیدشدهـ ـ سفید نشده یا  53091100 191

192 54021910 

 900تکس  با دسی 6آمید  ـ ـ ـ نخ پلی

الی  5/73و با مقاومت  2400الی 

4/90 

5% 0% 5/0% 

 %5/0 %0 %5 یا مدآکریلیک ـ از آکریلیک 55013000 193

 %5/0 %0 %5 ـ آکریلیک یا مدآکریلیک 55033000 194

 %38/5 %30 %55 آمیدها پلیـ از نایلون یا از سایر  57032000 195

 %38/5 %30 %55 ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 61082200 196

197 61152100 
گیري هر  ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه

 تکس دسی 67تار تک نخ کمتر از 
55% 30% 38/5% 

198 61152200 
گیري هر  ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه

 تکس یا بیشتر  دسی 67تار تک نخ 
55% 30% 38/5% 

 %38/5 %30 %55 ـ ـ از دیگر مواد منسوج 61152900 199

 %38/5 %30 %55 ـ ـ از پنبه 61159500 200

 %38/5 %30 %55 حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62021100 201

 %38/5 %30 %55 حیوان) کرك(ـ ـ از پشم یا موي نرم  62031100 202

 %38/5 %30 %55 سنتتیک ـ ـ از الیاف 62031200 203

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ البسه محلی 62031910 204

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ سایر 62031990 205

 %38/5 %30 %55 ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 62082200 206

 %38/5 %30 %55 بند ـ سینه 62121000 207

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع 71131110 208

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ سایر 71131190 209

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع 71131910 210

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ سایر 71131990 211

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع 71132010 212
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ سایر 71132090 213

214 71141110 
صنایع ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، 

 دستی
15% 0% 15% 

 %15 %0 %15 کاري، صنایع دستی  ـ ـ ـ ملیله 71141120 215

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ مرصع  71141130 216

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ سایر 71141190 217

218 71141910 
ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع 

 دستی
15% 0% 15% 

 %15 %0 %15 کاري شده، صنایع دستی  ـ ـ ـ ملیله 71141920 219

 %15 %0 %15 ـ ـ ـ مرصع  71141930 220

 %15/0 %0 %15 ـ ـ ـ سایر 71141990 221

222 71142000 
از فلزات معمولی داراي روکش یا  ـ 

 پوشش از فلزات گرانبها
15% 0% 15/0% 

223 71151000 
 Wire(ـ کاتالیزورها به شکل تور 

cloth (شبکه  یا)Grill(،  از پالتین 
5% 0% 5/0% 

 %5/0 %0 %5 ـ سایر 71159000 224

 %10/0 %33 %15 ـ ـ ـ سایر 72071190 225

 %10/0 %33 %15 سایر  ـ ـ 72071900 226

227 72081000 

، فقط )Coil(ـ به صورت تومار 

نوردشده، داراي طرح و نقوش به  گرم

 صورت برجسته

20% 25% 15/0% 

228 72083610 
میلیمتر و کمتر و  16ـ ـ ـ به ضخامت 

 میلیمتر 1850عرض کمتر از 
20% 25% 15/0% 

229 72083620 

میلیمتر و باالتر با  1500ـ ـ ـ عرض 

و باالتر جهت تولید  60Xگریدهاي 

هاي  هاي مورد استفاده در پروژه لوله

براساس (نفت، گاز، پتروشیمی 

 ) API5Lاستاندارد 

20% 25% 15/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %15/0 %25 %20 ـ ـ ـ سایر 72083690 230

231 72083710 

میلیمتر و باالتر با  1500ـ ـ ـ عرض 

و باالتر جهت تولید  60Xگریدهاي 

هاي  هاي مورد استفاده در پروژه لوله

براساس (نفت، گاز، پتروشیمی 

 ) API5Lاستاندارد 

20% 25% 15/0% 

 %15/0 %25 %20 ـ ـ ـ سایر 72083790 232

233 72083800 

میلیمتر یا بیشتر  3ـ ـ به ضخامت 

  ولی کمتر از

 میلیمتر 75/4 

20% 25% 15/0% 

 %10/0 %50 %20 میلیمتر  3ـ ـ به ضخامت کمتر از  72083900 234

235 72084000 

ـ به صورت غیرتومار، فقط گرم 

شده، داراي طرح و نقوش به  نورد

  صورت برجسته

20% 25% 15/0% 

236 72085110 
 1850ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از 

 میلیمتر 
20% 25% 15/0% 

 %15/0 %25 %20 ـ ـ ـ سایر 72085190 237

238 72085210 
 1850ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 

 میلیمتر 
20% 25% 15/0% 

 %15/0 %25 %20 ـ ـ ـ سایر 72085290 239

 %10/0 %50 %20 میلیمتر 5/0ـ ـ به ضخامت کمتر از  72091800 240

 %5/0 %75 %20 دار شده هاي جهت داراي دانه ـ ـ  72251100 241

 %5/0 %75 %20 ـ ـ سایر 72251900 242

 %15/0 %25 %20 میلیمتر 1200ـ ـ ـ با پهناي بیش از  72254010 243

 %5/0 %75 %20 دار شده هاي جهت ـ ـ داراي دانه 72261100 244

 %4/0 %73 %15 ـ ریل 73021000 245

246 73041100 
 Stainless(نزن  ـ ـ از فوالد زنگ

steel( 
5% 0% 5/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %5/0 %0 %5 نزن ـ ـ لوله حفاري از فوالد زنگ 73042200 247

 %5/0 %0 %5 هاي حفاري ـ ـ سایر لوله 73042300 248

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر، از فوالد زنگ نزن 73042400 249

250 73061110 
 2/203قطر خارجی کمتر از ـ ـ ـ با 

 میلیمتر
5% 0% 5/0% 

251 73061190 
 2/203ـ ـ ـ با قطر خارجی حداقل 

 میلیمتر 4/406میلیمتر و حداکثر 
10% 0% 10/0% 

252 73065010 
 2/203ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 

 میلیمتر
5% 0% 5/0% 

253 73065090 
 2/203با قطر خارجی حداقل  ---

میلیمتر 4/406حداکثرمیلیمتر و   
10% 0% 10/0% 

254 73121010 

ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از فوالد 

 TYRE(روکش شده با برنج 

STEEL CORD ( مورد مصرف

 در  تایر الستیک خودرو

5% 20% 4/0% 

255 73121020 

تنیده چندرشته به   ـ ـ ـ کابل پیش

 Pre-stressed(هم تابیده فوالدي 

Concrete strand ( به قطر هر

میلیمتر به صورت  10تا  3رشته 

کالف، حتی با روکش پالستیکی یا 

 گالوانیزه، جهت استفاده در بتون

32% 30% 22/4% 

256 73121090 
هاي به هم تابیده،  ـ ـ ـ سایر مفتول

 طناب و کابل
32% 30% 22/4% 

 %18/2 %30 %26 ـ فنر مارپیچ 73202000 257

258 73269010 
ـ چپلت مورد مصرف در صنایع ـ ـ 

 گري ریخته
5% 20% 4/0% 

259 73269020 
ـ ـ ـ دوك فنري استنلس استیل مورد 

 مصرف در صنایع رنگرزي نساجی
5% 20% 4/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

260 73269030 

ـ ـ ـ مفتول فنري مارپیچ مستحکم 

شده با وایر کریر مورد مصرف در 

 هاي خودرو ساخت نوار دور درب

5% 20% 4/0% 

261 73269040 
ـ ـ ـ تسمه فوالدي ضد زنگ دستگاه 

 .متر 2پرس نئوپان با عرض بیش از 
5% 20% 4/0% 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 73269090 262

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی 74199910 263

 %38/5 %30 %55 کوب، صنایع دستی ـ ـ ـ فیروزه 74199920 264

 %38/5 %30 %55 میناکاري شده، صنایع دستیـ ـ ـ  74199930 265

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ صنایع دستی از ورشو 74199940 266

 %41/3 %30 %59 ـ سایر  ـ ـ 74199990 267

 %5/0 %0 %5 ـ ـ ـ گاز سوز  84082010 268

 %15/0 %0 %15 ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز 84099910 269

 %15/0 %0 %15 )سیلندرها(ـ ـ با حرکت خطی  84122100 270

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر 84122900 271

 %15/0 %0 %15 )سیلندرها(با حرکت خطی   ـ ـ 84123100 272

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر 84123900 273

 %5/0 %0 %5 ـ اجزاء و قطعات 84129000 274

275 84138110 
هاي هرمتیک و  ـ ـ ـ تلمبه

 امولوسیونی
5% 0% 5/0% 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ ـ نو 84291121 276

277 84291122 
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج 

 سال و کمتر
5% 20% 4/0% 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ ـ سایر 84291129 278

 %4/0 %20 %5 )انگلدوزر(ـ ـ ـ سایر  84291190 279

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ ـ نو 84295121 280
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

281 84295122 
سال ساخت پنج ـ ـ ـ ـ مستعمل با 

 سال و کمتر
5% 20% 4/0% 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ ـ سایر 84295129 282

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 84295190 283

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ ـ نو 84295921 284

285 84295922 
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج 

 سال و کمتر
5% 20% 4/0% 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ ـ سایر 84295929 286

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 84295990 287

 %5/0 %0 %5 ـ اجزا و قطعات 84329000 288

اسب بخار و بیشتر 140با قدرت  ---- 84335111 289  5% 0% 5/0% 

290 84335200 
ها براي  آالت و دستگاه ـ ـ سایر ماشین

 کوبیدن 
5% 0% 5/0% 

291 84335310 
ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت 

 چغندرقند
5% 0% 5/0% 

292 84335910 
هاي برداشت صیفی و  ـ ـ ـ ماشین

 دار اي و میوه سبزي از نوع برگی، ساقه
5% 0% 5/0% 

 %5/0 %0 %5 ـ اجزاء و قطعات 84339000 293

 %5/0 %0 %5 ها آالت و دستگاه ـ سایر ماشین 84388000 294

295 84818010 

  شیر آالت بهداشتی، شیر مخلوط ---

دستشویی، روشویی، حمام و 

 ظرفشویی و پیسوار

55% 30% 38/5% 

296 84818015 

 gate) شیر فلکه کشویی ---

valve)  از جنس برنج لغایت سه

 اینچ

55% 30% 38/5% 

297 84818020 

از  (Ball valve) شیر توپی ---

 جنس برنج لغایت

 اینچ 5/2 

55% 30% 38/5% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %18/2 %30 %26 شیر مخصوص ظروف اسپري --- 84818025 298

 %18/2 %30 %26 شیر مخصوص سیلندر گاز مایع --- 84818030 299

ساده(شیر مخصوص اجاق گاز  --- 84818035 300 ) 26% 30% 18/2% 

301 84818036 
شیر مخصوص اجاق گاز  ---

دارترموکوبل( ) 
26% 30% 18/2% 

302 84818037 
شیر مخصوص اجاق گاز  ---

ترموستاتیک( ) 
26% 30% 18/2% 

 %18/2 %30 %26 شیر مخصوص بخاري گازي --- 84818040 303

304 84818045 
کن گازي،  شیر مخصوص آبگرم ---

  مخزنی، دیواري
26% 30% 18/2% 

305 84818055 

 (outlet) دریچه اکسیژن ---

اکسیژن، بیهوشی، وکیوم هواي فشرده 

براي ) شیرهاي پانل باالي تخت بیمار(

گازهاي طبی مورد کنترل و توزیع 

 استفاده در بیمارستان

10% 30% 7/0% 

306 84818060 

مجموعه شیر و (والوباکس  ---

هاي مربوطه دریک جعبه  فشارسنج

براي کنترل و تنظیم جریان گازهاي 

  ( طبی مورداستفاده در بیمارستان

10% 30% 7/0% 

307 84818065 
شیر (ترموستات خودرو  ---

 (ترموستاتیک
15% 30% 10/5% 

 %10/5 %30 %15 شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ --- 84818069 308

309 84818070 

شیر تنظیم هواي ورودي  ---

 Digital) خودروهاي انژکتوري

Liner Actuator-Stepper 
Motor) 

15% 30% 10/5% 

310 84818080 
انواع شیر رادیاتور شوفاژ به غیر از  ---

84818069ردیف تعرفه   
20% 30% 14/0% 

 %7/0 %30 %10 شیرهاي سر چاهی نفت --- 84818081 311

 %7/0 %30 %10 سایر --- 84818090 312
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %10/0 %0 %10 ـ رولربیرینگ سوزنی 84824000 313

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر 84829900 314

 S.M.Dã 5% 20% 4/0%ـ ـ ـ ترانسفورماتور  85043130 315

316 85044010 

هاي مبدلانواع  ---  DC/DC 

با ورودي  (HYBRID) الکترونیکی

و خروجی صفر الی صد ولت و قدرت 

وات 150کمتر از   

5% 20% 4/0% 

 S.M.Dã 5% 20% 4/0%ـ ـ ـ سلف  85044070 317

 Sealed( 55% 30% 38/5%(ـ ـ ـ از نوع سربسته  85071010 318

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ سایر 85071090 319

 Sealed( 32% 30% 22/4%(ـ ـ از نوع سربسته  ـ 85072010 320

 %22/4 %30 %32 ـ ـ ـ سایر 85072090 321

322 85354010 

 Tap(کننده ولتاژ  ـ ـ ـ تنظیم

changer ( ترانسفورماتور

الکتریک مایع به قدرت بیشتر از  دي

 کیلو ولت آمپر 10000

5% 20% 4/0% 

323 85371020 

ـ ـ ـ دستگاه کنترل پنل لمسی 

و  cpuهمراه با ) HMIنمایشگر (

 ریزي داراي قابلیت برنامه

5% 20% 4/0% 

324 85371040 

کنترل پنل الکتریکی مخصوص  ---

یخچال، لباسشویی (لوازم خانگی، 

  (...و

5% 20% 4/0% 

325 85392240 

ولت براي  115ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 

توسط هواپیما در صورتی که 

 هاي هواپیمایی وارد شود شرکت

5% 20% 4/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

326 86050000 

آهن یا تراموا، غیر  واگن مسافري راه

خودرو؛ واگن توشه، واگن پست و سایر 

آهن یا تراموا براي  هاي راه واگن

- به(منظورهاي خاص، غیر خودرو 

  04استثناي آنهایی که مشمول شماره 

 ).شوند می 86

10% 30% 7/0% 

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر 86072900 327

328 86073000 
هاو سایر وسایل کوپلینگ،  ـ قالب

 گیر و اجزاء و قطعات آنها ضربه
5% 0% 5/0% 

 %5/0 %0 %5 ـ ـ سایر 86079900 329

330 86080000 

آهن  هاي خط راه ملحقات و مهارکننده

از جمله (یا تراموا؛ تجهیزات مکانیکی 

ایمنی یا   دادن، عالمت) الکترومکانیکی

آهن، تراموا،  کنترل ترافیک براي راه

 داخلی،  هاي آبی جاده، راه

5% 0% 5/0% 

331 87013020 
تراکتور کشاورزي با قدرت بیشتر  ---

اسب بخار 120از   
5% 20% 4/0% 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 87013090 332

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 87019490 333

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 87019590 334

335 87022000 

ـ  با هر دو موتور پیستونی درونسوز 

- دیزل یا نیمه(احتراقی  –تراکمی 

و موتور برقی به عنوان نیروي ) دیزل

 ) هیبریدي(محرکه 

5% 20% 4/0% 

336 87023000 

ـ با هر دو موتور پیستونی درونسوز 

احتراقی  تناوبی و موتور  –اي جرقه

 برقی به عنوان نیروي محرکه

5% 20% 4/0% 

337 87024000 
ـ تنها با موتور برقی به عنوان نیروي 

 محرکه 
5% 20% 4/0% 
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 87041090 338

339 87051010 

کابین (مجزا ـ ـ ـ داراي دو کابین 

کنترل و هدایت خودرو و کابین 

، به نحوي که کامیون و )جرثقیل

جرثقیل براي یکدیگر طراحی شده 

 .باشند

5% 0% 5/0% 

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ سایر 87085039 340

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ ـ سایر 87087029 341

342 87111012 
از نوع مورد استفاده در پیست و  ----

 انواع کارتینگ
5% 20% 4/0% 

 %4/0 %20 %5 سایر ---- 87111019 343

 %4/0 %20 %5 سایر --- 87116090 344

 %4/0 %20 %5 ـ ـ ـ بوژي 87163920 345

346 87163930 
هاي تریلر مخصوص حمل شیشه ---

  تخت فاقد کفی و محور
5% 20% 4/0% 

347 88021100 
 2000بدون بار به وزن حداکثر   ـ ـ

 کیلوگرم
15% 0% 15/0% 

348 88021200 
 2000ـ ـ بدون بار به وزن بیشتر از 

 کیلوگرم
5% 0% 5/0% 

349 88024000 

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، 

 15000بدون بار به وزن بیشتر از 

 کیلوگرم

5% 0% 5/0% 

350 88031000 
هاي گردنده و اجزاء  ها و قسمت ـ ملخ

 و قطعات آنها
5% 0% 5/0% 

351 88032000 
ـ تجهیزات فرودآمدن و اجزاء و 

 قطعات آنها
5% 0% 5/0% 

352 88033000 
ـ سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا 

 هلیکوپتر
5% 0% 5/0% 

 %5/0 %0 %5 ـ تانکرها 89012000 353
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 فهرست امتیازات اعطایی ایران

 ردیف

 

(HSکد)  

   کد   

   نمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ  شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

354 89019000 

ـ سایر وسایل نقلیه آبی براي حمل و 

نقل کاال و سایر وسایل نقلیه آبی براي 

 توام اشخاص و کاالحمل و نقل 

5% 0% 5/0% 

355 90131000 

گیري براي نصب روي  نشانه  دوربین -

اسلحه؛ پریسکوپ؛ دوربین طراحی 

ها،  شده به عنوان قطعات ماشین

ها یا آالت این فصل یا  وسایل، دستگاه

 قسمت شانزدهم

10% 0% 10/0% 

 %5/0 %0 %5 نگاري هاي لرزه ـ ـ ـ آالت و دستگاه 90158010 356

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی 90283011 357

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ ـ سایر 90283019 358

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی 90283021 359

 %38/5 %30 %55 ـ ـ ـ ـ سایر 90283029 360
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  )2( پیوست 

  مقررات  مربوط به مشخصات کاال

 )2( تفسیري پیوست هاي یادداشت

  :در این پیوست

اولین ستون این فهرست شامل عناوین اصلی است و ستون دوم براي شرح محصوالت در نظر  - 1

کاالها در این فهرست فقط از طریق کد سیستم هماهنگ شدة کاالها مشخص . گرفته شده است

  . نام کاالها فقط براي سهولت بیشتر است. شوندمی

  ؛)رقمی 4(به معنی یک عنوان از سیستم هماهنگ شده است  "عنوان"-٢

  

" VAC X% %به معنی آن است که محتواي ارزش افزوده که با استفاده از  "محتواي ارزش افزوده

درصد نبوده و فرایند تولید کاالهاي نهایی ) X(شود کمتر از ، محاسبه می5. 6فرمول مندرج در ماده 

  در یک طرف انجام شده است؛ 

  

-یعنی تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید کاالهاي نهایی دستخوش تغییر در طبقه "سی سی"

  رقمی سیستم هماهنگ شده شده است؛ 2اي درسطح بندي تعرفه

  .بندي تعرفه باید فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شودالزام به تغییر در طبقه - 3

سوم فهرست حداقل الزامات براي عملیات تولید را  معیارهاي مبدأ مشخص شده در ستون - 4

تر در عملیات تولید که فراتر از حداقل الزامات باشد نیز باید هرگونه محتواي بیش. کندمشخص می

  . منجر به اعطاي وضعیت مبدأ شود

  

  

  معیار مبدأ  توصیف   کد تعرفه 

  

7303.00  

 سی سی  هاي توخالی از چدن ها و پروفیللوله

هاي توخالی، بدون درز، از آهن ها و پروفیللوله  04/73

  ) غیر از چدن(یا از فوالد 

  سی سی

 سی سیمثالً جوش داده شده، پرچ یا به (ها سایر لوله  05/73
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با سطح مقطع عرضی ) طریق مشابه مسدود شده

-میلی 4/406مدور که قطر خارجی آن بیش از 

  متر باشد از آهن یا از فوالد 

مثالً با درز باز (هاي توخالی ها و پروفیللولهسایر   06/73

یا جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده 

از آهن یا از ) یا به طریق مشابهی مسدود شده

  فوالد 

 سی سی

مثالً بست، زانویی، (کشی لوازم یا اتصاالت لوله  07/73

  از آهن یا از فوالد) مهره و ماسوره

  سی سی

وتوري براي حمل و نقل ده نفر یا وسایل نقلیۀ م  02/87

  بیشتر با راننده 

محتواي ارزش افزوده معادل 

، مشروط بر آن که 50%

عملیات فنی زیر صورت 

  : پذیرفته باشد 

یا ) کابین(جوشکاري بدنه  -

به هر ) کابین(تولید بدنه 

طریقی در صورت استفاده از 

هایی که شامل عملیات فناوري

جوشکاري در تولید بدنه 

  نباشد ) کابین(

  )کابین( نقاشی بدنه  -

براي وسایل ( نصب موتور  -

نقلیه با موتور احتراق داخلی از 

  )نوع هیبریدي 

نصب موتور الکتریکی  -

ژنراتورها، الکترو (کششی 

براي وسایل نقلیه ) ( موتورها

  )موتوري الکتریکی یا هیبریدي

  نصب گیربکس  -

نصب صندوق و کاپوت  -

براي وسایل نقلیۀ موتوري (

الکتریکی یا هیبریدي و وسایل 

نقلیۀ موتوري با موتورهاي 

  )احتراق داراي شمعک داخلی

  نصب سیستم گاز و ترمز  -
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نصب منبع اگزوز و قطعات  -

براي وسایل نقلیۀ (لوله اگزوز

موتوري با موتور احتراق داراي 

  )شمعک داخلی

  موتور  میتنظ و صیتشخ -

  کنترل سیستم ترمز  -

کنترل سطح اختالل رادیویی  -

-و استانداردهاي تناسب الکترو

براي وسایل نقلیۀ (مغناطیسی 

موتوري الکتریکی یا هیبریدي 

(  

وسیلۀ نقلیۀ  کنترل تست -

  موتوري نهایی تولیدي

اتومبیل هاي سواري و سایر وسایل نقلیۀ موتوري   03/87

اساساً براي حمل ونقل اشخاص طراحی که 

). 87.02غیر از موارد مشمول شماره ( اند شده

  همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن و کورسی 

محتواي ارزش افزوده معادل 

، مشروط بر آن که 50%

عملیات فنی زیر صورت 

  : پذیرفته باشد 

یا ) کابین(جوشکاري بدنه  -

به هر ) کابین(تولید بدنه 

در صورت استفاده از طریقی، 

هایی که شامل عملیات فناوري

( جوشکاري در تولید بدنه 

  نباشد ) کابین

  )کابین( نقاشی بدنه  -

براي وسایل ( نصب موتور  -

نقلیۀ با موتور احتراق داخلی از 

  )نوع هیبریدي 

نصب موتور الکتریکی  -

ژنراتورها، الکترو (کششی 

براي وسایل نقلیۀ ) ( موتورها

  )الکتریکی یا هیبریدي

  نصب گیربکس -

نصب صندوق و کاپوت  -

براي وسایل نقلیۀ الکتریکی (
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یا هیبریدي و وسایل موتوري 

با موتورهاي احتراق داراي 

  )شمعک داخلی

  نصب سیستم گاز و ترمز  -

نصب منبع اگزوز و قطعات  -

براي وسایل نقلیۀ (لوله اگزوز 

موتوري با موتور احتراق داراي 

  )داخلیشمعک 

  موتور  میتنظ و صیتشخ-

  کنترل سیستم ترمز -

کنترل سطح اختالل رادیویی -

-و استانداردهاي تناسب الکترو

براي وسایل نقلیۀ (مغناطیسی 

موتوري الکتریکی یا هیبریدي 

(  

وسیلۀ نقلیۀ  کنترل تست-

 موتوري نهایی تولیدي

 40محتواي ارزش افزوده معادل  وسایل نقلیۀ موتوري براي حمل و نقل کاال   04/87

، مشروط بر آن که عملیات %

  : فنی زیر صورت پذیرفته باشد 

یا ) کابین(جوشکاري بدنه -

به هر ) کابین(تولید بدنه 

طریقی، در صورت استفاده از 

هایی که شامل عملیات فناوري

جوشکاري در تولید بدنه 

  نباشد ) کابین(

  )کابین( نقاشی بدنه  -

براي وسایل  (نصب موتور  -

نقلیه با موتور احتراق داخلی و 

  )هیبریدي 

نصب موتور الکتریکی  -

ژنراتورها، الکترو (کششی

براي وسایل نقلیۀ ) ( موتورها

  )موتوري الکتریکی یا هیبریدي
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  نصب گیربکس  -

نصب صندوق و کاپوت  -

براي وسایل نقلیۀ الکتریکی (

موتوري یا هیبریدي و وسایل 

ي احتراق موتوري با موتورها

  )داراي شمعک داخلی

  نصب سیستم گاز و ترمز  -

نصب منبع اگزوز و قطعات لوله 

براي وسایل نقلیۀ (اگزوز

موتوري با موتور احتراق داراي 

  )شمعک داخلی

  موتور  میتنظ و صیتشخ -

  کنترل سیستم ترمز  -

کنترل سیستم سطح اختالل  -

رادیویی و استانداردهاي تناسب 

براي وسایل (مغناطیسی الکترو

نقلیۀ موتوري الکتریکی یا 

  )هیبریدي

وسیله نقلیۀ  کنترل تست -

  نهایی تولیدي
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 )3(پیوست 

 ....شماره - 4 )نام تجاري، نشانی و کشور(صادرکننده  - 1

  اوراسیا - موافقتنامه تجارت آزاد ایران 

  گواهی مبدأ

   3-تی سی فرم

  ....صادر شده در

)کشور(

_________________________________ 
  براي تسلیم به

  ) کشور(

 )نام تجاري و نشانی، کشور( گیرنده /واردکننده - 2

  ) تا حدي که معلوم است(وسایل حمل و مسیر  - 3

 
 

  براي استفاده رسمی - 5

تعداد  - 6

  اقالم

تعداد و نوع  - 7

 هابسته

مقادیر  -11 معیار مبدأ - 9 شرح کاال  - 8

 کاالها

شماره و  -11

  تاریخ فاکتور

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  تاییدیه -12

  

-هاي انجام شده بدین وسیله تأیید میبر اساس کنترل

 .گردد که اظهارنامۀ متقاضی صحیح است

 
 
 
  

  مهر... امضا ... تاریخ ... محل

  :اظهاریۀ صادرکننده -13

دارم که جزئیات فوق صحیح اینجانب امضا کنندة زیر اعالم می

  .اندتمامی کاالها در کشور تولید شده: است

  

  

___________________________________  
  

  )کشور( 

) قواعد مبدأ( 6ها با قواعد مبدأ موضوع فصل و این که آن
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  :اوراسیا مطابقت دارد-موافقتنامۀ تجارت آزاد ایران

  )الف

  )ب

 
 مهر... امضا ... تاریخ ... محل

  

  

  

  

    3-تی سیهاي اضافی گواهی مبدأ فرم شماره برگه

تعداد  - 6

 اقالم

تعداد و نوع  - 7

 هابسته

شماره و  -11 مقدار کاالها -11  معیار مبدأ - 9 شرح کاالها - 8

 تاریخ فاکتور

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  تاییدیه -12

  

-هاي انجام شده بدین وسیله تأیید میبر اساس کنترل

  .استگردد اظهارنامۀ متقاضی صحیح 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  مهر... امضا ... تاریخ ... محل

  :اظهاریۀ صادرکننده -13

دارم که جزئیات فوق صحیح اینجانب امضا کنندة زیر اعالم می

  .اندتمامی کاالها در کشور تولید شده: است

________________________________ 
 

 ) کشور(

 
) مبدأءقواعد ( 6ها با قواعد مبدأ موضوع فصل و این که آن

  :اوراسیا مطابقت دارند-موافقتنامۀ تجارت آزاد ایران

 )پ

 )ت

 
  مهر... امضا ... تاریخ ... محل
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  )  3-تی فرم سی(دستورالعمل تکمیل فرم گواهی مبدأ 

  

بر »  4ایزو آ « و برگه هاي اضافی آن باید در کاغذ رنگی در اندازه ) 3-تی فرم سی(گواهی مبدأ 

  .نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گرددطبق نمونه 

باید براي جلوگیري از هر گونه اضافه نمودن بعدي قلم  11تا  6هاي  جاهاي استفاده نشده در خانه

  .زده شود

  :گواهی مبدأ باید

انگلیسی چاپ  در یک نسخۀ کاغذي و مطابق با متن نمونۀ تنظیم شده در این پیوست و به زبان) الف

  .شود

  باشد؛  13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 2، 1هاي  حاوي حداقل اطالعات مورد نیاز در خانه) ب 

امضا باید با . هاي امنیتی باشدمتضمن امضا از امضاکنندة مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگی) پ

  .دست خط و مهر رسمی نیاید چاپی باشد

  .نام تجاري، نشانی و کشور وارد شود: نندة کاال ازجملهجزئیات صادرک: 1  در خانۀ - 1

، همچون نام )چنانچه معلوم باشد(و گیرنده ) اجباري(جزئیات مربوط به واردکنندة کاال : 2 در خانۀ  - 2

  .تجاري، نشانی و کشور وارد شود

ایل حمل ؛ وس)ارسال(جزئیات حمل، تا جایی که معلوم است، از قبیل تاریخ حرکت : 3  در خانۀ - 3

  . وارد شود) بندر، فرودگاه(؛ محل تخلیه )کشتی، هواپیما، و غیره(

جزئیات شمارة مرجع منحصر به فرد، کشور صادرکننده و کشوري که به آنجا ارایه : 4  در خانۀ - 4

  . گردد، وارد شودمی

  :عبارات زیر را وارد کنید: 5  در خانۀ - 5

  .در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی "شماره و تاریخ نسخۀ المثنی گواهی مبدأ"

در صورت جایگزینی گواهی مبدأ  "شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین"

  .اصلی

در موارد استثنایی، در مواردي که گواهی مبدأ پیش یا در  "صادر شده به صورت عطف به ماسبق"

  .زمان صادرات، صادر نشده باشد
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  .تعداد اقالم وارد شود: 6  در خانۀ - 6

  .ها وارد شودتعداد و نوع بسته: 7  در خانۀ - 7

شرح مفصلی از کاالها و، در صورت امکان، مدل و نام برند تجاري به صورتی که قابل : 8  در خانۀ - 8

  .شناسایی باشند وارد شود

  :شودمعیارهاي مبدأ براي تمام کاالها به شیوه زیر در جدول وارد : 9  در خانۀ - 9

  درج کنید 9  در خانه معیار مبدأ

این موافقتنامه در یک طرف به طور کامل به  4. 6کاالهایی که به نحو موضوع ماده ) الف

 .دست آمده یا تولید شده است
 دبلیو اُ

کاالهایی که کالً در سرزمین یک یا هر دو طرف و منحصراً با استفاده از مواد داراي مبدأ ) ب

 .تولید شده استاز یک یا دو طرف 
 پی ایی

 یکارزش افزوده  يطرف با استفاده از مواد فاقد مبدا که محتوا یکشده در قلمرو  یدتول 

  .نباشد EXWدرصد از ارزش  50طرف کمتر از 

  

VAC X %* 

این موافقتنامه ) الف(با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پیوست ) پ

 .طرف تولید شده استدر سرزمین هر 
  پی اس آر

این موافقتنامه اشاره  5.6باید به درصد محتواي ارزش افزوده محاسبه شده مطابق با ماده * 

  .گردد

  

عدد، لیتر و (یا معیارهاي اندازه گیري دیگر ) کیلوگرم(کمیت کاال شامل وزن ناخالص : 10  خانۀ -10

درصد از وزن مشخص شده در گواهی  5شده نباید از وزن واقعی کاالهاي تحویل . وارد شود) غیره

  .مبدأ بیشتر باشد

تسلیم شده به نهاد مجاز براي صدور گواهی مبدأ ) ها(فاکتور) هاي(و تاریخ) ها(شماره: 11  خانۀ -11

  .وارد شود

مکان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضاي امضا کنندة مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد : 12  خانۀ -12

  .ودش

دولت عضو  -جمهوري اسالمی ایران، در طرف دیگر  - در یک طرف (مبدأ کاالها : 13  خانۀ -13

  .، مکان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی وارد شود)اتحادیۀ اقتصادي اوراسیا
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گذاري گمرکی  قواعد ارزش) 4(پیوست   

  1ماده 

کاالي وارد شده، ارزش معامالتی خواهد بود، یعنی قیمت واقعی پرداخت شده یا ارزش گمرکی  - 1

 8کننده بر طبق مفاد ماده  قابل پرداخت براي کاال که هنگام فروخته شدن براي صدور به کشور وارد

  :این  پیوست حاضرتعدیل شده است، مشروط بر این که

خریدار یا استفادة او از آن وجود نداشته باشد، غیر از هایی در مورد واگذاري کاال به محدودیت) الف(

  :هایی کهمحدودیت
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  اند؛ کننده وضع یا مقرر کرده قانون یا مقامات دولتی در کشور وارد) 1(

  کنند؛ یا  توان کاال را در آن مجدداً فروخت، محدود می منطقۀ جغرافیایی که می) 2(

  ند؛گذار بر ارزش کاال به طور اساسی اثر نمی) 3(

ها نتوان ارزش کاالیی را فروش یا قیمت، تابع برخی شرایط یا مالحظاتی نباشد که به خاطر آن) ب(

  شود، تعیین کرد؛ گذاري می که ارزش

هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعدي خریدار از کاال به طور ) پ( 

پیوست حاضر ) 8(د، مگر آنکه بتوان بر طبق مفاد ماده مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیر

  تعدیلی مناسب به عمل آورد؛ و

خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند، یا در موردي که خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط ) ت(

  .این ماده قابل قبول باشد) 2(هستند ارزش معامالتی براي مقاصد گمرکی به موجب بند 

2-   

) 1(در تشخیص این که آیا ارزش معامالتی از لحاظ تعیین ارزش گذاري گمرکی بر طبق بنـد  ) فال 

پیوسـت  ) 12(این ماده قابل قبول است یا خیر، این واقعیت که خریـدار و فروشـنده در مفهـوم مـاده     

 حاضر با یکدیگر مرتبط هستند به خودي خود دلیلی براي غیرقابل قبول تلقی کردن ارزش معامالتی

در چنین موردي اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسـی خواهـد شـد و ارزش معـامالتی     . نخواهد بود

اگـر، در پرتـو اطالعـاتی کـه     . شود که ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشـد  شرطی پذیرفته می به

تأثیر قیمـت  کننده ارایه کرده یا به طریق دیگري فراهم آمده است، ادارة گمرك دالیلی مبنی بر  وارد

کننـده ابـالغ کنـد و بـه او فرصـت متعـارف بـراي         در اختیار داشته باشد، دالیل خود را باید بـه وارد 

  .کننده، ابالغ دالیل به صورت مکتوب خواهد بود در صورت درخواست وارد. گویی بدهد پاسخ

کـامالً بـه   کننده ثابت کند که ارزش معـامالتی   در یک فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه وارد) ب

هاي زیر، موجود در همان زمان یا حدوداً در همان زمان، نزدیک اسـت، چنـین ارزشـی    یکی از ارزش

  :گذاري شود باید ارزش) 1(مورد قبول است و کاال براساس ارزش معامالتی تعیین شده بر طبق بند 

ت صـدور بـه   ارزش معامالتی در فروش کاالهاي همسان یا مشابه به خریداران غیرمـرتبط جهـ  ) 1(

  کننده؛ همان کشور وارد

پیوسـت حاضـرتعیین شـده    ) 5(گمرکی کاالي همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده   ارزش) 2(

  است؛ 

پیوست حاضر تعیـین شـده   ) 6(ارزش گمرکی کاالي همسان یا مشابهی که به موجب مفاد ماده ) 3(

  است؛

وح تجاري، سطوح مقداري، عناصر برشـمرده در  هاي محرز در سطدر اعمال معیارهاي باال، به تفاوت

ها او و خریدار غیرمرتبط شود که در آن هایی متقبل میهایی که فروشنده در فروش و هزینه) 8(ماده 

  .هستند، باید توجه مقتضی شود  شود که او و خریدار مرتبط هایی متقبل نمیهستند و در فروش

کننده و فقط به منظور مقایسه مـورد   ن ماده به ابتکار واردای) 2(بند ) ب(معیارهاي مندرج در جزء) پ(

ایـن مـاده تعیـین    ) 2(بنـد  ) ب(تواند بر طبق مفاد جزء  هاي جانشین نمیارزش. گیرد استفاده قرار می

  . شود
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  2ماده 

1-   

پیوست حاضر تعیـین کـرد،   ) 1(شده را به موجب مفاد ماده   اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد) الف

دکننـده   ارزش گمرکی باید ارزش معامالتی کاالي همسانی باشد که براي صدور به همان کشـور وار 

 90حداقل  شود، اما گذاري می  فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان که کاالیی ارزش

  .روز پیش از ورود کاالي مربوط، صادر شده باشد

گمرکی، ارزش معامالتی کاالي همسان فروشی در همان   در اجراي این ماده، براي تعیین ارزش) ب

در . شود، باید مورد استفاده قرار گیرد گذاري می  سطح تجاري و اساساً به همان مقدار کاالیی که ارزش

یافت نشود، ارزش معامالتی کاالي همسان فروخته شده در سطح تجـاري  موردي که چنین فروشی 

یـا  /هاي قابل انتسـاب در سـطح تجـاري و   یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تفاوت/متفاوت و

هایی را بر مقدار، تعدیل شده است، باید مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به این که بتوان چنین تعدیل

حرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از این مبناي مدرکی م

  .که تعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود یا خیر

اگر، در اجراي این ماده، بیش از یک ارزش معامالتی از کاالي همسان یافت شود، بـراي تعیـین    -2

  .زش مزبور باید مورد استفاده قرار گیردگمرکی کاالي وارد شده، کمترین ار  ارزش

  

  3ماده 

1-   

پیوست حاضر تعیـین  ) 2(و ) 1(اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد شده را به موجب مفاد مواد ) الف

باید این قواعد باشد و براي کاالهـاي  ) 1(کرد، ارزش گمرکی، ارزش تعیین شده به موجب مفاد ماده 

اهد بود که براي صدور به همان کشور واردکننده فروخته شـده و در  یکسان یا مشابهی قابل قبول خو

شود صادر شده است، اما ایـن زمـان    گذاري میهمان زمان یا حدوداً در همان زمان که کاالیی ارزش

  .روز پیش از واردات کاالي مربوط باشد 90نباید کمتر از 

تی کاالي مشابه در فروشی در همان در اجراي این ماده، براي تعیین ارزش گمرکی، ارزش معامال) ب

در . شود باید مورد استفاده قرار گیرد گذاري می سطح تجاري و اساساً به همان مقدار کاالیی که ارزش

موردي که چنین فروشی یافت نشود، ارزش معامالتی کاالي مشابه فروخته شـده در سـطح تجـاري    

هاي قابل انتساب درسطح تجاري و یا مقدار اوتمتفاوت و یا در مقادیر متفاوت، که به منظور لحاظ تف

هـایی را بـر مبنـاي    تعدیل شده است، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر این که بتوان چنین تعـدیل 

مدرکی محرز به عمل آورد که معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت کند، اعم از ایـن کـه   

  .جر شود یا خیرتعدیل مزبور به افزایش یا کاهش ارزش من
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اگر، در اجراي این ماده، بیش از یک ارزش معامالتی از کاالي مشابه یافـت شـود بـراي تعیـین      -2

  .ارزش گمرکی کاالي وارد شده کمترین ارزش معامالتی باید مورد استفاده قرار گیرد

  

  4ماده 

پیوسـت حاضـرتعیین     )3(و ) 2(، )1(اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد شده را به موجب مفاد مواد 

یا هنگامی که نتوان ارزش گمرکی را به موجب آن مـاده  ) 5(کرد، ارزش گمرکی به موجب مفاد ماده 

پیوست حاضرباید تعیین  گـردد، مگـر آنکـه، بنـا بـه درخواسـت       ) 6(تعیین کرد، به موجب مفاد ماده 

  .پیوست حاضربر عکس شود) 6(و ) 5(واردکننده، ترتیب اجراي مواد 

  

  

  

  

  5اده م

1-   

اگر کاالي وارد شده یا کاالي وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در ) الف

کشور واردکننده به فروش برسد، ارزش گمرکی کاالي وارد شده، به موجب مفاد این ماده بـر قیمـت   

د که در همان زمـان  واحدي از کاالي وارد شده یا کاالي وارد شدة همسان یا مشابه مبتنی خواهد بو

] فـروش [ترین مقدار از مجموع گذاري، به بیش یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کاالي مورد ارزش

  :شود، مشروط به کسر موارد زیر به اشخاص غیرمرتبط به فروشندگان چنین کاالیی فروخته می

هایی کـه   گردد یا افزایش شود که پرداخت شود یا توافق می العملی که معموالً پرداخت می هر حق) 1(

هاي عمومی در مورد فروش کاالي وارد شده از همـان طبقـه یـا نـوع، در      معموالً براي سود و هزینه

 گیرد؛ چنین کشوري صورت می

کننـده صـرف    ها که در کشـور وارد هاي مرتبط با آن هاي عرفی حمل ونقل و بیمه و هزینه هزینه) 2(

  شده است؛

 ؛ و8ماده  2ها و مخارج موضوع بند  هدر صورت ضرورت، هزین) 3(

شدن یا فروش کاال در کشور واردکننـده    هاي ملی که به دلیل واردحقوق گمرکی و دیگر مالیات) 4(

 .باید پرداخت شود

شـود کـاالي    گذاري مـی  اگر در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن کاالیی که ارزش) ب

سان یا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمرکـی بـه شـرط آنکـه از     وارد شده یا کاالي وارد شدة هم

این ماده باشد، بر قیمت واحدي از کاالي وارد شده یا کاالي ) 1 (بند ) الف(جهات دیگر تابع مفاد جزء 

وارد شدة همسان یا مشابه باید مبتنی باشد که در زودتـرین تـاریخ پـس از وارد شـدن کـاالیی کـه       

روز پس از ورود مزبور، به همان وضعی کـه وارد شـده    90اما پیش از انقضاي شود،  گذاري می ارزش

 .است در کشور واردکننده فروخته شود



 
 

358 
 

اگر کاالي وارد شده یا کاالي وارد شدة همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده اسـت در   -2

گمرکی بر قیمت واحدي  کننده، ارزش کشور واردکننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست وارد

تـرین مقـدار از مجمـوع    تـر، در بـیش  از کاالي وارد شده مبتنی خواهد بود که، پس از پردازش بیش

شـود و   کننده فروختـه مـی   به اشخاص غیرمرتبط با فروشندگان چنین کاالیی در کشور وارد] فروش[

بنـد  ) الف(ینی شده در جزء ب تخفیف الزم به خاطر ارزش افزودة ناشی از چنین پردازشی و کسور پیش

  .شود منظور می) 1(

  

  6ماده 

. ارزش گمرکی کاالي وارد شده به موجب مفاد این ماده باید بـر ارزش محاسـباتی مبتنـی باشـد     -1

  :ارزش محاسباتی مرکب خواهد بود از مجموع 

گرفته شده قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگري که در تولید کاالي وارد شده به کار ) الف

  است؛

هاي عمومی معادل آنچه معموالً در فروش کاالیی از همان طبقـه یـا    مقداري بابت سود و هزینه) ب

کنندگان در کشـور صـادرکننده بـراي     گردد و تولید شود منعکس می نوع کاالیی که ارزش گذاري می

  کنند؛ صدور به کشور واردکننده منظور می

گـذاري مـورد    دیگري که براي مـنعکس سـاختن گزینـۀ ارزش    هاي قیمت یا ارزش تمامی هزینه) پ

  .پیوست حاضر ضروري هستند) 8(ماده ) 1(بند ) چ(، و )ج(، )ث(انتخاب طرف به موجب جزءهاي 

تواند از شخصی که مقیم سرزمین طرف مزبور نیست بخواهد یا او را مجبور کنـد   هیچ طرفی نمی -2

ه صورت حساب یا سوابق دیگر را براي بررسی ارایه کند که به منظور تعیین ارزش محاسباتی، هرگون

کنندة کاال بـه منظـور تعیـین ارزش     به هرحال اطالعاتی را که تولید. یا اجازه دسترسی به آن را بدهد

کننده در کشـور دیگـر مـورد     تواند با موافقت تولید کند می گمرکی به موجب مفاد این ماده عرضه می

اي  نده قرار گیرد، مشروط بر این که ایشان مراتب را با ارسال اطالعیـه رسیدگی مقامات کشور واردکن

  .از پیش به دولت کشور مورد بحث اطالع داده باشند و دولت اخیر با این رسیدگی مخالفت نکند

  

  7ماده 

پیوست حاضـر تعیـین   ) 6(تا ) 1(اگر نتوان ارزش گمرکی کاالي وارد شده را به موجب مفاد مواد  -1

هاي موجود در کشور واردکنندة کـاال   گمرکی باید با استفاده از طرق عرفی بر مبناي داده کرد، ارزش

  . تعیین شود

 :بر طبق مفاد این ماده هیچ ارزش گمرکی نباید بر مبناي موارد زیر تعیین شود -2

  شده در چنین کشوري؛ کننده براي کاالي تولید قیمت فروش در کشور وارد) الف

  دارد؛ مقاصد گمرکی، قبول ارزش باالتر از میان دو ارزش بدیل را مقرر مینظامی که براي ) ب

  قیمت کاال در بازار داخلی کشور صادرکننده؛) پ

بـراي کـاالي همسـان یـا مشـابه      ) 6(هزینۀ تولید غیر از ارزش محاسباتی که بر طبق مفاد ماده ) ت

  تعیین شده است؛
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  واردکننده؛ قیمت کاال براي صدور به کشوري غیر از کشور) ث

  حداقل ارزش گمرکی؛ یا ) ج

  .ارزش دلخواه یا ساختگی) چ

در صورت درخواست واردکننده، ارزش گمرکی تعیین شده به موجب مفاد این ماده و روش مـورد   -3

  .استفاده براي تعیین چنین ارزشی باید به طور مکتوب به اطالع او برسد

  

  8ماده 

پیوست حاضر، موارد زیر به قیمت واقعی پرداخت ) 1(ماده  در تعیین ارزش گمرکی به موجب مفاد -1

  :شده یا قابل پرداخت براي کاالي وارد شده، باید افزوده شود

اي که خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخـت   موارد زیر، تا اندازه) الف(

  :براي کاال منظور نشده است

  هاي خرید؛العمل به جز حق ها و داللی،  العمل  حق) 1(

  ها، که براي مقاصد گمرکی چنان تلقی شود که با کاالي مورد بحث، یکی است؛ هزینۀ محفظه) 2(

  بندي از لحاظ نیروي کار یا مواد؛ هزینۀ بسته) 3(

ها را به اند، در موردي که خریدار آن ارزش کاالها و خدمات زیر، که به نحو مناسب سرشکن شده) ب(

رایگان یا به قیمت تخفیفی براي استفاده در زمینۀ تولید و فروش صادراتی کاالي وارد شـده بـه   طور 

کند، تا آن اندازه که چنین ارزشی در قیمت واقعی پرداخت شده  طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می

  :یا قابل پرداخت منظور نشده باشد

  ی که در کاالي وارد شده ترکیب گردیده است؛مواد، اجزاء تشکیل دهنده، قطعات و اقالم مشابه) 1(

ها و اقالم مشابهی که در تولید کاالي وارد شده مورد استفاده قرار گرفتـه  ها، قالب ابزارها، حدیده) 2(

  است؛

  موادي که در تولید کاالي وارد شده مصرف شده است؛) 3(

کـه در جـاي دیگـري غیـر از     هایی ها و طرح کارهاي مهندسی، تکمیلی، هنري، طراحی، و نقشه) 4(

  کشور واردکننده بر عهده گرفته شده و براي تولید کاالي وارد شده الزم است؛

شـود و خریـدار بایـد، بـه      گذاري می ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به کاالیی که ارزش حق امتیاز) پ(

یرمستقیم پرداخـت  ها را به طور مستقیم یا غشود، آن گذاري می عنوان شرط فروش کاالیی که ارزش

ها و وجوه در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده  کند، به نسبتی که این حق امتیاز

  باشد؛

ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاري یا استفاده بعدي از کاالي وارد شده کـه بـه   ) ت(

  گیرد؛ طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می

  نۀ حمل و نقل کاالي وارد شده به بندر یا محل ورود؛هزی) ث(

  مخارج بارگیري، تخلیه و جابجایی مرتبط با حمل و نقل کاالي وارد شده به بندر یا محل ورود؛ و) ج(

  .هزینۀ بیمه) چ(
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هـاي   افزایش قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت بر طبق این مـاده فقـط بـر مبنـاي داده     -2

  .ذیر باید انجام گیردپ واقعی و کمیت

افزایشی در قیمـت واقعـی پرداخـت      جز در موارد مقرر در این ماده، در تعیین ارزش گمرکی هیچ -3

  .شده یا قابل پرداخت نباید صورت گیرد

  

  

  

  

  9ماده 

در موردي که براي تعیین ارزش گمرکی تبدیل ارز الزم باشد نرخ ارز مورد استفاده، توسـط مقامـات   

ر واردکننده در زمان ثبت اظهارنامه گمرکی توسط مقام گمرك کشور واردکننده، باید صالحیتدار کشو

  . تصریح گردد

  

  10ماده 

گذاري گمرکی به  هستند یا از لحاظ ارزش  مقامات مربوطه تمامی اطالعاتی را که ماهیتاً محرمانه

مخصوص شخص یا دولت  اند، باید دقیقاً محرمانه تلقی کرده، بدون اجازة صورت محرمانه ارایه شده

  .ارایه کننده، و فقط به نسبتی که بر طبق قوانین ملی کشور واردکننده مورد نیاز باشد، افشا نکنند

  

  11ماده 

قوانین و مقررات هر طرف، باید براي واردکننده یا هـر شـخص دیگـر مسـئول پرداخـت حقـوق        -1

  .گمرکی را مقرر نماید گمرکی، حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه در مورد تعیین ارزش

ممکن است یک حق اولیه در مورد درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجعی در ادارة گمرك  -2

یا یک نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات هر طرف باید حق درخواسـت تجدیـدنظر   

  .بدون جریمه نزد مرجع قضایی را مقرر کند

مرحلۀ تجدید نظر باید به تجدید نظرخـواه داده شـود و دالیـل چنـین      اطالعیۀ مربوط به تصمیم -3

او همچنین باید از حق خود در مورد هـر درخواسـت تجدیـد نظـر دیگـري      . تصمیمی کتباً ارایه گردد

  .اطالع یابد

  

  12ماده 

  :در این قواعد -1

ی، برحسـب  به معنی ارزش کاال از منظر وضع حقـوق گمرکـ   "ارزش گمرکی کاالي وارد شده") الف

  شده است؛ ارزش کاالي وارد

  .شود شامل کاشته، ساخته شده در کارخانه و استخراج شده از معدن می "تولید شده") ب
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به معنی کاالهایی است که از تمـامی جهـات از جملـه خصوصـیات مـادي،       "کاالهاي همسان") پ

گـردد کـه کـاالیی کـه از      اختالفات جزیی ظاهري مانع از آن نمی. باشند کیفیت و شهرت همانند می

  دیگر جهات با این تعریف انطباق دارد همسان تلقی شود؛

به معنی کاالهایی اسـت کـه، گرچـه از تمـامی جهـات هماننـد نیسـتند، امـا          "کاالهاي مشابه") ت

سازد وظایف مشـابهی را   ها را قادر میدهنده همانندي دارند، که آن خصوصیات همانند و مواد تشکیل

کیفیت کاالهـا، شـهرت آن و وجـود یـک     . انجام دهند و از نظر تجاري قابلیت جانشینی داشته باشند

عالمت تجاري از جمله عواملی هستند که در تشخیص مشـابه بـودن کاالهـا مـورد مالحظـه قـرار       

  گیرند؛  می

اند بنابر مورد، کاالهایی را در برنگیـرد کـه در   تو می "کاالي مشابه"و  "کاالي همسان"اصطالحات 

کشی را در بردارند یا مـنعکس  بطن خود کاالهاي مربوط به مهندسی، توسعه، هنري، طراحی و نقشه

) 4(دلیل لحاظ اقالم مزبور بر طبـق ردیـف   ها بهکننده هیچ تعدیلی بابت آن می کنند و در کشور وارد

  .ت، صورت نگرفته استاین پیوس) 8(ماده ) 1(بند ) ب(جزء 

شود که در همان کشوري تولید شـده  تلقی می" کاالي مشابه"یا  "کاالي همسان"کاال در صورتی 

  گذاري در آن قرار گرفته است؛ باشد که کاالي مورد ارزش

کاالیی را که شخص دیگري تولید کرده است، فقط هنگامی باید لحاظ شود که بنابر مـورد، کـاالي   

گذاري شده تولید  مشابهی یافت نشود که شخص مزبور به عنوان کاالي مورد ارزشهمسان یا کاالي 

  .کرده باشد

گیرد  به معنی کاالیی است که در گروه یا دسته کاالهایی قرار می "کاالیی از همان طبقه یا نوع") ث

  .شود کند و شامل کاالي همسان یا مشابه می که یک صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می

  :شوند که راستاي اهداف پیوست حاضر، اشخاص فقط در صورتی مرتبط در نظر گرفته می در -2

  مقام مسئول یا مدیران کسب و کار یکدیگر باشند؛ ) الف

  شریک قانونی در کسب و کار شناخته شده باشند؛) ب

  کارفرما و مستخدم باشند؛) پ

کنندة مبتنـی بـر    ي از راي تعیینتردرصد یا درصد بیش 5شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ) ت

  سرمایه یا سهام هر دو را در تملک داشته باشد یا کنترل کند؛

  ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگري را کنترل کند؛ یکی از آن) ث

  ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل شخص ثالثی باشند؛هر دو آن) ج

  با یکدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم کنترل کنند؛ یا ) ج

  .اعضاي یک خانواده باشند) ح

اشخاصی که در کسب و کار به نحوي با یکدیگر پیوند دارند که یکی، به هر شکل کـه توصـیف    -3

باشد، چنانچـه  کنندة انحصاري یا صاحب امتیاز انحصاري دیگري  شده باشد، نمایندة انحصاري، توزیع

  .شوند این ماده قرار گیرند، از نظر این  پیوست حاضردر نظر گرفته می) 2(در چارچوب موازین بند 

  

  13ماده 
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کننده باید حق دریافت توضـیحی مکتـوب از ادارة گمـرك کشـور      در صورت درخواست مکتوب، وارد

  .شته باشدکننده در مورد چگونگی تعیین ارزش گمرکی کاالي وارداتی خود دا وارد

  

  14ماده 

هیچ یک از مفاد پیوست حاضر نباید به نحوي تفسیر شود که حقوق ادارات گمرك را مبنی بر پذیرش 

شـود، تحدیـد    گذاري گمرکی ارایه می اي که براي ارزش نامه صحت یا درستی هر بیانیه، سند یا اظهار

  .نماید یا مورد تردید قرار دهد
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ردیف
(HSکد) 

معادل 1398

شرح کاال

 (مطابق کتاب مقررات صادرات  و واردات 

(1398

توضیح کاال

 حقوق 

ورودي 

1398

حقوق ورودي 

براي 5 کشور 

عضو اوراسیا*

102011010(Veal) الشه یاشقهـ ـ ـ گوساله (Veal) 10.0%26.0ـ ـ ـ گوساله%

%10.0%26.0ـ ـ ـ سایر الشه یا شقه از نوع گاو تازه یا سرد کردهـ ـ ـ سایر202011090

ـ ـ ـ ران302012010
ـ ـ ـ ران (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده ) سایر قطعات 

با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ راسته402012020
ـ ـ ـ راسته (از نوع گاو- تازه یا سرد کرده ) سایر 

قطعات با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سردست و سینه502012030
ـ ـ ـ سردست و سینه (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده ) 

 سایر قطعات با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر602012090
ـ ـ ـ سایر قطعات با استخوان (از نوع گاو-تازه یا سرد 

کرده)
26.0%10.0%

%4.0%4.0ـ ـ ـ ران بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده)ـ ـ ـ ران702013010

%4.0%4.0ـ ـ ـ راسته بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا سرد کرده)ـ ـ ـ راسته802013020

ـ ـ ـ سردست و سینه902013030
ـ ـ ـ سردست و سینه بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا 

سرد کرده)
4.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر1002013090
ـ ـ ـ سایر گوشت بی استخوان (از نوع گاو-تازه یا 

سرد کرده)
4.0%4.0%

1102021010(Veal) ـ ـ ـ گوساله(Veal)4.0%4.0ـ ـ الشه یا شقه گوساله  منجمد%

%10.0%26.0ـ ـ ـ سایر الشه یا شقه گاو (منجمد)ـ ـ ـ سایر1202021090

ـ ـ ـ ران1302022010
ـ ـ ـ ران گاو با استخوان (منجمد)  :ـ سایر قطعات با 

استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ راسته1402022020
ـ ـ ـ راسته گاو با استخوان (منجمد)  سایر قطعات با 

استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سردست و سینه1502022030
ـ ـ ـ سردست و سینه با استخوان (منجمد) سایر 

قطعات با استخوان
26.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر1602022090
ـ ـ ـ سایر گوشت گاو با استخوان (منجمد) سایر 

قطعات با استخوان
26.0%10.0%

%4.0%4.0ـ ـ ـ ران بی استخوان (از نوع گاو-منجمد)ـ ـ ـ ران1702023010

%4.0%4.0ـ ـ ـ راسته بی استخوان (از نوع گاو-منجمد)ـ ـ ـ راسته1802023020

ـ ـ ـ سردست و سینه1902023030
ـ ـ ـ سردست و سینه بی استخوان (از نوع گاو-

منجمد)
4.0%4.0%

%4.0%4.0ـ ـ ـ سایر گوشت بی استخوان (از نوع گاو-منجمد)ـ ـ ـ سایر2002023090

فهرست امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادي اوراسیا (با توجه به تغییرات تعرفه 1398)



ردیف
(HSکد) 

معادل 1398

شرح کاال

 (مطابق کتاب مقررات صادرات  و واردات 

(1398

توضیح کاال

 حقوق 

ورودي 

1398

حقوق ورودي 

براي 5 کشور 

عضو اوراسیا*

%4.0%4.0ـ الشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده :ـ الشه و شقه برهـ الشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده2102041000

%4.0%4.0ـ ـ الشه یا شقه بره (تازه یا سرد کرده)ـ ـ الشه یا شقه2202042100

%4.0%4.0ـ ـ سایر قطعات با استخوان بره (تازه یا سرد کرده)ـ ـ سایر قطعات با استخوان2302042200

%5.0%5.0ـ ـ گوشت بی استخوان بره (تازه یا سرد کرده)ـ ـ بی استخوان2402042300

%4.0%4.0ـ الشه و شقه بره، منجمدـ الشه و شقه بره، منجمد2502043000

%4.0%4.0ـ ـ الشه یا شقه برهـ ـ الشه یا شقه2602044100

%4.0%4.0ـ ـ سایر قطعات گوشت با استخوان بره (منجمد)ـ ـ سایر قطعات با استخوان2702044200

%4.0%4.0ـ ـ گوشت بی استخوان بره (منجمد)ـ ـ بی استخوان2802044300

%5.0%5.0ـ گوشت بزـ گوشت بز2902045000

3003021100

 ,Salmo trutta)   قزل آال --

 Oncorhynchus

 ,mykiss

 ,Oncorhynchus clarki 

 Oncorhynchus

 ,aguabonita

 ,Oncorhynchus gilae 

 Oncorhynchus

 apache and 

 Oncorhynchus

(chrysogaster

 Salmo trutta, Oncorhynchus)   قزل آال --

 ,mykiss, Oncorhynchus clarki 

 ,Oncorhynchus aguabonita 

Oncorhynchus gilae , Oncorhynchus

 apache and Oncorhynchus  

chrysogaster) :-- قزل آال 

 «Trout»

 Salmo trutta , Oncorhynchus)

 ,mykiss

 ,Oncorhynchus clarki  

 ,Oncorhynchus aguabonita 

 ,Oncorhynchus gilae 

 Oncorhynchus apache and  

(Oncorhynchus chrysogaster 

40.0%40.0%

3103024100

 Clupea) شاه ماهی --

 harengus, Clupea

(pallasii

 Clupea harengus, Clupea) شاه ماهی --

 ,Clupea harengus) ـ ـ شاه ماهی: (pallasii

(Clupea pallasii 

5.0%5.0%

3203031300

ـ ـ ماهی هاي آزاد اقیانوس اطلس 

(salmo salar) و ماهی آزاد 

(hucho hucho) دانوب

ـ ـ ماهی هاي آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و 

ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)  :ـ ـ ماهی هاي 

آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد 

(hucho hucho) دانوب

5.0%5.0%

ـ ـ  سایر3303031900
ـ ـ  سایر ماهی آزاد به استثناي احشاي خوراکی ماهی 

ردیفهاي فرعی 030391 تا 030399
32.0%32.0%



ردیف
(HSکد) 

معادل 1398

شرح کاال

 (مطابق کتاب مقررات صادرات  و واردات 

(1398

توضیح کاال

 حقوق 

ورودي 

1398

حقوق ورودي 

براي 5 کشور 

عضو اوراسیا*

3403035100

 Clupea)  ـ ـ شاه ماهی ها

 harengus, Clupea

(Pollasii

 Clupea harengus, Clupea)  ـ ـ شاه ماهی ها

Pollasii) :ـ ـ شاه ماهی ها 

 

(Clupea harengus , Clupea Pollasii )

5.0%5.0%

3504051010

ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به 

صورت بسته هاي 500 گرمی و 

کمتر

ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي 500 

گرمی و کمتر
55.0%40.0%

3604051020
ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به 

صورت بسته هاي بیش از 500 گرم

ـ ـ ـ کره بسته بندي شده به صورت بسته هاي بیش از 

500 گرم
5.0%4.0%

%55.0%55.0عسل طبیعیعسل طبیعی3704090000

3807081000(Pisum sativum) ـ نخودفرنگی(Pisum sativum) 35.0%55.0ـ نخودفرنگی%

3907082000
ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه 

(Vigna
(Vigna گونه ،Phaselous گونه) 35.0%55.0ـ لوبیا%

%25.0%55.0ـ  نخودفرنگیـ  نخودفرنگی4007131000

%5.0%10.0  --- لپه--- لپه4107132010

%5.0%5.0سایر نخود رسمی  (garbanzos)--- سایر4207132090

4307133200
ـ ـ  لوبیا آدزوکی( Phaseolus یا 

(Vinga angularis )

 (Phaseolus) یا (Adzuki) ـ ـ  لوبیا قرمز کوچک

(Vinga angularis) :ـ ـ  لوبیا قرمز کوچک 

(Vinga angularis) (Phaseolus) یا (Adzuki)

5.0%5.0%

%5.0%5.0 لوبیا قرمز کوچکـ ـ  لوبیا قرمز کوچک4407133320

%5.0%5.0ـ ـ ـ لوبیا چیتیـ ـ ـ لوبیا چیتی4507133310

%5.0%5.0ـ عدس  (Lentil)ـ عدس4607134000

ـ سایر4707139000
ـ سایر سبزیجات غالفدار خشک، غالف کنده، حتی 

پوست کنده یا لپه شده
55.0%35.0%

4809021000

ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه 

شده در بسته هاي اولیه که محتوي 

آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.

ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته هاي 

اولیه که محتوي آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.
20.0%12.0%

4909022000
ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه 

شده به نحوي دیگر
%12.0%20.0ـ چاي سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوي دیگر



ردیف
(HSکد) 

معادل 1398

شرح کاال

 (مطابق کتاب مقررات صادرات  و واردات 

(1398

توضیح کاال

 حقوق 

ورودي 

1398

حقوق ورودي 

براي 5 کشور 

عضو اوراسیا*

ـ ـ ـ چاي کیسه اي5009023010

ـ ـ ـ چاي کیسه اي  :ـ چاي سیاه (تخمیر شده) و 

چاي جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته هاي اولیه 

که محتوي آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:

55.0%30.0%

ـ ـ ـ سایر5109023090

ـ ـ ـ سایر چاي سیاه (تخمیر شده) و چاي جزئا 

تخمیر شده در بسته هاي اولیه که محتوي آن از 3 

کیلوگرم بیشتر نباشد.

20.0%12.0%

5209024010
ـ ـ ـ کوبیده در بسته بندي 

غیرخرده فروشی

ـ ـ ـ چاي کوبیده در بسته بندي غیرخرده فروشی :ـ 

چاي سیاه (تخمیر شده) و چاي جزئاً  تخمیر شده 

عرضه شده به نحوي دیگر

5.0%5.0%

ـ ـ ـ سایر5309024090
ـ ـ ـ سایر چاي سیاه (تخمیر شده) و چاي جزئا 

تخمیر شده، عرضه شده به نحوي دیگر
20.0%12.0%

%5.0%5.0ـ بذر جوـ بذر5410031000

%5.0%5.0ـ سایر بذر جوـ سایر5510039000

%5.0%5.0ـ بذر ذرتـ بذر5610051000

%5.0%5.0ـ ـ ـ ذرت دامیـ ـ ـ ذرت دامی5710059010

%5.0%5.0ـ ـ ـ سایر ذرت دامیـ ـ ـ سایر5810059090

5910063000

 Semi)ـ برنج نیمه سفیدشده

milled Rice)  یا برنج کامل 

 Wholly milled)سفید شده

Rice)  حتی صیقلی یا براق شده

ـ برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice)  یا 

  (Wholly milled Rice)برنج کامل سفید شده

حتی صیقلی یا براق شده :ـ برنج 

 (Semi milled Rice)نیمه سفیدشده

 

 (Wholly milled Rice)یا برنج کامل سفید شده

 

حتی صیقلی یا براق شده

26.0%

15.0%

(ممنوع:اول مرداد 

لغایت اول مهر )

%6.0%10.0ـ گندم سیاهـ گندم سیاه6010081000

%10.0%10.0 --- دانه سویا تراریخته--- دانه سویا تراریخته6112019010

%10.0%10.0 ---دانه سویا سایر--- سایر6212019090

دانه کتان (بزرك)، حتی خردشده6312040000
دانه کتان (بزرك)، حتی خردشده :دانه کتان (بزرك)، 

حتی خردشده
5.0%5.0%

--- بذر کلزا6412051010
--- بذر کلزا :ـ کلزا یا دانه کلزا داراي مقدار کمی 

Low Erucic acid) :اسید ایروسیک
5.0%5.0%

--- دانه کلزا تراریخته6512051020
--- دانه کلزا تراریخته :ـ کلزا یا دانه کلزا داراي مقدار 

Low Erucic acid) :کمی اسید ایروسیک
10.0%10.0%

%10.0%10.0---سایر دانه کلزا ترا ریخته --- سایر6612051090



ردیف
(HSکد) 

معادل 1398

شرح کاال

 (مطابق کتاب مقررات صادرات  و واردات 

(1398

توضیح کاال

 حقوق 

ورودي 

1398

حقوق ورودي 

براي 5 کشور 

عضو اوراسیا*

%10.0%10.0 --- تراریخته کلزا--- تراریخته6712059010

%10.0%10.0--- سایر کلزا یا دانه کلزا --- سایر6812059090

%10.0%10.0ـ ـ ـدانه آفتابگردان براي روغن-کشیـ ـ ـ براي روغن-کشی6912060010

%5.0%5.0بذر آفتابگردانبذر آفتابگردان7012060020

%10.0%55.0ـ ـ ـ سایر دانه آفتابگردانـ ـ ـ سایر7112060090

%5.0%5.0ـ ـ ـ سایر نباتات، اجزاي نباتات، دانه و میوهـ ـ ـ سایر7212119099

ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته7315071000
ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته (روغن سویا) :ـ روغن 

خام، حتی صمغ گرفته
20.0%10.0%

%10.0%20.0ـ ـ روغن خام دانه آفتابگردانـ ـ روغن خام7415121100

%10.0%20.0ـ ـ روغن خام کلزا یا کانوالـ ـ روغن خام7515141100

7617041000
 (Chewing-gum) ـ آدامس

حتی پوشیده شده از قند و شکر

ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از 

قند و شکر  :ـ آدامس (Chewing-gum) حتی 

پوشیده شده از قند و شکر

55.0%10.0%

%14.0%55.0 --- سوهان--- سوهان7717049010

%14.0%55.0 --- گز--- گز7817049020

%14.0%55.0---سایر شیرینی، بدون کاکائو     --- سایر7917049090

8018062000

ـ سایر فرآورده ها به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا 

میله (Bar) به وزن بیش از 2 

کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، 

پودر، دانه ریز (Granule) یا به 

صورت فله در ظروف یا 

بسته بندي هاي اولیه 

(Immediate packing) که 

وزن محتوي آن بیش از 2 کیلوگرم 

باشد.

ـ سایر فرآورده هاي شکالت به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن 

بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، 

دانه ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا 

بسته بندي هاي اولیه (Immediate packing) که 

وزن محتوي آن بیش از 2 کیلوگرم باشد

32.0%14.0%

8118063100(Filled) ـ ـ پر شده

ـ ـ سایر فرآورده هاي شکالت به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Barپر شده 

(Filled)

55.0%20.0%

ـ ـ پرنشده.8218063200
ـ ـ سایر فرآورده هاي شکالت به صورت بلوك 

(Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Barپرنشده.
55.0%20.0%

ـ سایر8318069000
ـ سایر شکالت و سایر فرآورده هاي خوراکی داراي 

کاکائو
55.0%20.0%
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ـ ـ سایر8419021900
ـ ـ سایر خمیرهاي غذایی پخته نشده و پر نشده و 

آماده نشده به نحوي دیگر
55.0%20.0%

%20.0%55.0ـ سایر خمیرهاي غذاییـ سایر خمیرهاي غذایی8519023000

8619053100
ـ ـ بیسکوئیت هایی که به آنها مواد 

شیرین کننده افزوده اند

ـ ـ بیسکوئیت هایی که به آنها مواد شیرین کننده 

افزوده اند :ـ ـ بیسکویت هایی که به آنها مواد 

شیرین کننده افزوده اند

55.0%20.0%

%20.0%55.0ـ ـ وافل ها و ویفرهاـ ـ وافل ها و ویفرها8719053200

%5.0%5.0ـ ـ  ـ کاشه براي داروـ ـ  ـ کاشه براي دارو8819059010

%5.0%10.0ـ مخمرهاي فعالـ مخمرهاي فعال8921021000

9021022000

ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر 

موجودات ذره بینی  تک سلولی 

مرده

ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر موجودات ذره بینی  تک 

سلولی مرده :ـ مخمرهاي غیرفعال، سایر موجودات 

ذره بینی تک سلولی مرده

5.0%5.0%

%5.0%5.0ـ آرد و زبره خردل و خردل آمادهـ آرد و زبره خردل و خردل آماده9121033000

%10.0%40.0ـ ـ  ـ آدامس بدون قندـ ـ  ـ آدامس بدون قند9221069085

ـ ـ  ـ سایر9321069090
ـ ـ  ـ سایر فرآورده هاي غذایی که در جاي دیگر گفته 

نشده و مشمول تعرفه دیگر نشده باشد
10.0%10.0%

%14.0%55.0ـ آب معدنی و آب گازدار شدهـ آب معدنی و آب گازدار شده9422011000

ـ سایر9522019000

ـ سایر آبهاي معدنی طبیعی یا مصنوعی و آبهاي 

گازدار شده که به آنها قند یا مواد شیرین کننده 

اضافه نشده باشد

55.0%14.0%

9622021000

ـ آب، همچنین آب هاي معدنی و 

آب هاي گازدار شده که به آنها قند 

یا سایر مواد شیرین کننده یا 

خوشبوکننده اضافه شده باشد

ـ آب، همچنین آب هاي معدنی و آب هاي گازدار شده 

که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا 

خوشبوکننده اضافه شده باشد

55.0%14.0%

%14.0%20.0--- مکمل هاي غذایی مایع--- مکمل هاي غذایی مایع9722029910

--- سایر9822029990
سایرآبهاي معدنی و آبهاي گازدار شده که به آنها قند 

یا مواد شیرین کننده اضافه شده باشد
55.0%14.0%

9923040000

کنجاله (Oil-cake) و سایر 

آخال هاي جامد، حتی خرد شده یا 

به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله  

که از استخراج روغن سویا به دست 

می آید.

کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال هاي جامد، حتی 

خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله  که از 

استخراج روغن سویا به دست می آید

10.0%10.0%

%7.5%10.0ـ کنجاله از پنبه دانهـ از پنبه دانه10023061000
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%7.5%10.0ـ کنجاله از تخم آفتابگردانـ از تخم آفتابگردان10123063000

10223064100
ـ ـ از دانه هاي کلزا یا کانوال داراي 

مقدار کمی اسید اروسیک

ـ ـ کنجاله از دانه هاي کلزا یا کانوال داراي مقدار کمی 

اسید اروسیک
10.0%7.5%

ـ ـ سایر10323064900
ـ ـ سایر کنجاله از دانه هاي کلزا یا کانوال داراي 

مقدار کمی اسید اروسیک
10.0%7.5%

%7.5%10.0ـ ـ ـ کنجاله گلرنگـ ـ ـ کنجاله گلرنگ10423069010

%7.5%10.0ـ ـ ـ سایر کنجالهـ ـ ـ سایر10523069090

%5.0%5.0ـ سایر پنبه هاي نسوزـ سایر10625249000

10728353100
ـ ـ  تري فسفات سدیم (تري پلی 

فسفات سدیم)
%5.0%10.0ـ ـ  تري فسفات سدیم (تري پلی فسفات سدیم)

%4.0%5.0 ---  اتیدرونیت دي سدیم---  اتیدرونیت دي سدیم10829319055

ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه10930042011
ـ ـ ـ ـآنتی بیوتیک داراي تولید داخل مشابه مورد 

مصرف انسان
32.0%12.5%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر آنتی بیوتیک مورد مصرف انسانـ ـ ـ ـ سایر11030042012

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر آنتی بیوتیک مورد مصرف دامپزشکیـ ـ ـ ـ سایر11130042022

ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه11230044110
ـ ـ ـ دارو داراي افدرین یا امالح آن  داراي تولید 

داخلی مشابه
32.0%22.4%

ـ ـ ـ سایر11330044190
ـ ـ ـ سایر داروي داروي افدرین یا امالح آن داراي 

تولید داخلی مشابه
5.0%4.0%

ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه11430044210
ـ ـ ـ داروي داراي پزودوافدرین یا امالح آن داراي 

تولید داخلی مشابه
32.0%22.4%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر داروي داراي پزودوافدرین با امالح آنـ ـ ـ سایر11530044290

ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه11630044310
ـ ـ ـ داروي داراي نورافدرین یا امالح آن داراي تولید 

داخلی مشابه
32.0%22.4%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر داروي داراي نورافدرین یا امالح آنـ ـ ـ سایر11730044390

ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه11830045011
ـ ـ ـ ـ ویتامین داراي تولید داخل مشابه مورد مصرف 

انسان
32.0%12.5%

ـ ـ ـ ـ سایر11930045012
ـ ـ ـ ـ  سایر داروهاي حاوي ویتامین ها یا حاوي سایر 

محصوالت
5.0%4.0%

ـ ـ ـ ـ سایر12030045022
ـ ـ ـ ـ سایر ویتامین داراي تولید داخلی مشابه مورد 

مصرف دامپزشکی
5.0%4.0%

%10.0%32.0ـ ـ ـ ـ رادیو دارو داراي تولید داخلی مشابه :ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه12130049011

%4.0%4.0 ---- سایر رادیو داروـ ـ ـ ـ سایر12230049012
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ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه12330049013
ـ ـ ـ ـ دارو با منشا طبیعی مورد مصرف انسان داراي 

تولید داخل مشابه
32.0%10.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر دارو با منشا طبیعی مورد مصرف انسانـ ـ ـ ـ سایر12430049014

ـ ـ ـ ـ داراي تولید داخل مشابه12530049015
ـ ـ ـ ـ دارو با منشا طبیعی مورد مصرف دامپزشکی 

داراي تولید داخل مشابه
20.0%10.0%

ـ ـ ـ ـ سایر12630049016
ـ ـ ـ ـ سایر دارو با منشا طبیعی مورد مصرف 

دامپزشکی
5.0%4.0%

%10.0%32.0ـ ـ ـ ـ داروهاي داراي تولید داخلی مشابهـ ـ ـ ـ داراي تولید داخلی مشابه12730049091

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر داروهاـ ـ ـ ـ سایر12830049092

12933049110
ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي 

خرده-فروشی

ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشی :ـ ـ 

پودرها حتی پودرهاي فشرده (فرآورده هاي زیبایی و 

آرایشی)

26.0%26.0%

%26.0%26.0ـ ـ ـ سایر پودرها حتی پودرهاي فشردهـ ـ ـ سایر13033049190

13133049910
ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي 

خرده-فروشی

ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشی پودرها 

حتی پودرهاي فشرده (فرآورده هاي زیبایی و آرایشی)
26.0%18.2%

%18.2%26.0ـ ـ ـ سایر فرآورده هاي زیبایی و آرایشیـ ـ ـ سایر13233049990

%18.2%26.0ـ شامپوهاـ شامپوها13333051000

13433059010
ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي 

خرده-فروشی

ـ ـ ـ در بسته-بندي آماده براي خرده-فروشی :ـ سایر 

فرآورده ها براي پاکیزگی و آرایش مو
26.0%18.2%

ـ ـ ـ سایر13533059090
ـ ـ ـ سایر :ـ سایر فرآورده ها براي پاکیزگی و آرایش 

مو
26.0%18.2%

%18.2%26.0ـ مواد پاك کننده دندان :ـ مواد پاك کننده دندانـ مواد پاك کننده دندان13633061000

ـ سایر13733069000
ـ سایر :ـ سایر فرآورده ها براي بهداشت دهان یا 

دندان
26.0%18.2%

13833071000

ـ فرآورده ها براي قبل از 

اصالح، حین اصالح و بعد از اصالح 

صورت

ـ فرآورده ها براي قبل از اصالح، حین اصالح و بعد از 

اصالح صورت :ـ فرآورده ها براي قبل از اصالح، حین 

اصالح و بعد از اصالح صورت

26.0%18.2%

ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق13933072000
ـ بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق :ـ بوزداهاي بدن و 

ضد ترشح عرق
26.0%18.2%

14033073000
ـ امالح معطر و سایر فرآورده ها 

براي استحمام
%18.2%26.0ـ امالح معطر و سایر فرآورده ها براي استحمام :ـ

ـ ـ سایر14133074900
ـ ـ سایر :ـ ـ سایر فرآورده ها براي قبل از اصالح، 

حین اصالح، بعد از اصالح، بوزداهاي بدن
26.0%18.2%
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14233079010
ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوي 

لنزهاي چشمی

ـ ـ ـ مایع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمی :ـ 

سایر:
5.0%5.0%

ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی14334011110
ـ ـ ـ صابون حمام و دستشویی :آنهایی که مصارف :  ـ 

ـ براي مصارف پاکیزگی (همچنین طبی دارند)
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون گلسیرینه14434011120
ـ ـ ـ صابون گلسیرینه :آنهایی که مصارف طبی دارند:  

ـ ـ براي مصارف پاکیزگی (همچنین طبی دارند)
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون بچه14534011130
ـ ـ ـ صابون بچه: آنهایی که مصارف طبی دارند:  ـ ـ 

براي مصارف پاکیزگی (همچنین طبی دارند)
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون طبی14634011140
ـ ـ ـ صابون طبی :آنهایی که مصارف طبی دارند براي 

مصارف پاکیزگی
26.0%18.2%

ـ ـ ـ صابون رختشویی14734011150
ـ ـ ـ صابون رختشویی :آنهایی که مصارف طبی دارند: 

براي مصارف پاکیزگی
26.0%18.2%

ـ ـ ـ سایر14834011190

ـ ـ ـ سایر :آنهایی که مصارف طبی دارند و براي 

مصارف پاکیزگی: - صابونها، محصوالت و فرآورده 

هاي آلی تانسیواکتیو

26.0%18.2%

ـ ـ سایر14934011900
ـ ـ سایر :ـ ـ سایر صابون ها، محصوالت و فرآورده 

هاي آلی تانسیواکتیو
26.0%18.2%

%18.2%26.0ـ ـ ـ مایع  :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ مایع15034012010

%18.2%26.0ـ ـ ـ صنعتی :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ صنعتی15134012020

%10.5%15.0ـ ـ ـ چیپس :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ چیپس15234012030

%18.2%26.0ـ ـ ـ پودر :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ پودر15334012040

%18.2%26.0ـ ـ ـ سایر :ـ صابون ها به اشکال دیگر:ـ ـ ـ سایر15434012090

15534013000

ـ محصوالت و فرآورده هاي آلی 

تانسیو اکتیو که به منظور شست- 

و شوي پوست بدن در نظر گرفته 

شده اند، به شکل مایع یا کرم، 

بسته بندي شده براي خرده فروشی 

حتی اگر حاوي صابون باشند

ـ محصوالت و فرآورده هاي آلی تانسیو اکتیو که به 

منظور شست- و شوي پوست بدن در نظر گرفته 

شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندي شده براي 

خرده فروشی حتی اگر حاوي صابون باشند

26.0%18.2%

%10.0%10.0ـ کازئینـ کازئین15635011000

15739081010
ـ ـ ـ  آمیزه پلی آمید بر پایه 

پلی آمید 6 و 6/6
%10.0%15.0ـ ـ ـ  آمیزه پلی آمید بر پایه پلی آمید 6 و 6/6

%10.0%10.0ـ ـ ـ رزین پلی آمید (گریدهاردنر)ـ ـ ـ رزین پلی آمید (گریدهاردنر)15839089010
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ـ ـ ـ سایر15940118090

ـ ـ ـ سایرالستیک از انواع مورد استفاده از در ماشین 

ها یا وسایل نقلیه کشاورزي یا جنگل داري و ماشین 

آالت

5.0%4.0%

%5.0%10.0ـ ـ ـ ترموچوب--- ترموچوب16044071110

--- سایر16144071190
ـ ـ ـ سایر:- از تیره سوزنی برگها: چوب اره شده یا 

ناهمواري گرفته شده از درازا
5.0%5.0%

16244101110
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده 

خورده

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده :ـ ـ تخته از 

خرده ریز چوب
10.0%7.5%

16344101210
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده 

خورده

ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده :ـ ـ تخته با 

(OSB) رشته هاي جهت دار شده
10.0%7.5%

16444111210
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ  با ضخامتی حداکثر 5 میلیمتر:- 

(MDF) تخته فیبر تراکمی متوسط

10.0%7.5%

16544111310
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 

(MDF) میلیمتر: - تخته فیبر تراکمی

10.0%7.5%

16644111410
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ با ضخامت بیش از 9 میلیمتر : 

(MDF) تخته فیر تراکمی متوسط

10.0%7.5%

16744119210
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :ـ ـ با تراکمی بیش از 8/0 گرم بر 

سانتی متر مکعب: - تخته فیبر

10.0%7.5%

16844119310
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی 

یا سطح آن پوشانده نشده

ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن 

پوشانده نشده :بیش از 5/0 گرم بر سانتی متر مکعب و 

حداکثر 8/0 گرم بر سانتی متر مکعب

10.0%7.5%
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16944123300

ـ ـ  سایر داراي حداقل یک الیه 

بیرونی از چوب به استثناي تیره 

سوزنی برگ-ها از انواع توسکا 

(گونه Alnus) زبان گنجشک 

(Ash) (گونه franinus) (ون، 

 (Beech) زبان گنجشک)، راش

 (Birch) توس (fagus    گونه)

(گونه BeTula) درخت گیالس 

وحشی (cherry) (گونه آلو 

جنگلی   Prumus) درخت شاه 

بلوط (chestxuT) (گونه 

castanea)، نارون (elm) (گونه 

ulmus)، (اوکالیپتوس 

 (eucalyptus

(گونهeucalypTus)، گردوي 

(امریکاییHickory) (گونه 

carya)، درخت شاه بلوط هندي 

(chores chesTnuT) (گونه 

Aescalus) نمدار (lime) (گونه 

Tilia) افرا(Maple) (گونه  

 (Dak  درخت بلوط) ،(Acer

 plam) چنار ،(Quercus گونه)

 ،(PlaTanus گونه(  (Tree

ـ ـ  سایر داراي حداقل یک الیه بیرونی از چوب به 

استثناي تیره سوزنی برگ-ها از انواع توسکا (گونه 

 (franinus گونه) (Ash) زبان گنجشک (Alnus

(ون، زبان گنجشک)، راش (Beech) (گونه    

fagus) توس (Birch) (گونه BeTula) درخت 

گیالس وحشی (cherry) (گونه آلو جنگلی   

Prumus) درخت شاه بلوط (chestxuT) (گونه 

 ،(ulmus گونه) (elm) نارون ،(castanea

 ،(eucalypTusگونه) (eucalyptus اوکالیپتوس)

گردوي (امریکاییHickory) (گونه carya)، درخت 

شاه بلوط هندي (chores chesTnuT) (گونه 

 (Tilia گونه) (lime) نمدار (Aescalus

 (Dak  درخت بلوط) ،(Acer  گونه) (Maple)افرا

(گونه Quercus)، چنار (plam Tree)  )گونه 

 poplar ) ()   صنوبر و صنوبر لرزان ،(PlaTanus

andas penگونه   Populus) اقاقیا( 

 tulip) درخت الله ،(Robinia گونه)robinia)

wood ) (گونه liriodendron )، یا درخت گردو ( 

(Juglans) گونه (wolnut

10.0%7.5%

17044123400

ـ ـ سایر، حداقل داراي یک الیه 

بیرونی از چوب به استثناي سوزنی 

برگ-ها  باشد و از آن در شماره 

فرعی 441233 نام برده نشده 

باشد.

ـ ـ سایر، حداقل داراي یک الیه بیرونی از چوب به 

استثناي سوزنی برگ-ها  باشد و از آن در شماره 

فرعی 441233 نام برده نشده باشد.

10.0%7.5%

17144123900
ـ ـ سایرکه داراي دو الیه بیرونی از 

چوب سوزنی برگ-ها  باشد.

ـ ـ سایرکه داراي دو الیه بیرونی از چوب سوزنی 

برگ-ها  باشد.
10.0%7.5%

ـ ـ سایر17244129900
 ـ ـ سایر تخته چند ال، پانل هاي روکش شده و 

مطبق شده همانند
10.0%7.5%

%5.0%5.0ـ ـ تیره کاجـ ـ تیره کاج17347032100

کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.17448010000
کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق. :کاغذ روزنامه، به 

شکل رول یا ورق.
5.0%5.0%
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17548025600

ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 

گرم و حداکثر 150 گرم به صورت 

ورق که به حالت تا نشده یک ضلع 

آن  از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 

297 میلیمتر بیشتر نباشد

ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداکثر 

150 گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع 

آن  از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 297 میلیمتر بیشتر 

نباشد :ـ ـ کاغذ و مقوا

20.0%20.0%

17648025800
ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 

150 گرم

ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 150 گرم :ـ ـ کاغذ و 

مقوا
15.0%15.0%

17748043110

 Abrasive) ـ ـ ـ کاغذ کرافت

Base Kraft paper) به صورت 

رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر

 Abrasive Base Kraft) ـ ـ ـ کاغذ کرافت

paper) به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر 

:ـ ـ سفید نشده:

5.0%5.0%

%10.0%10.0 ـ ـ سایر کاغذ کرافت براي کیسه هاي با ظرفیت زیادـ ـ سایر17848043900

ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی17948051100
ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی :ـ ـ کاغذ فلوتینگ 

نیمه شیمیایی
10.0%10.0%

18048051910
ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 

%20 خمیر بکر
%10.0%10.0ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر

%10.0%10.0ـ ـ ـ سایر :ـ ـ سایر کاغذ فلوتینگـ ـ ـ سایر18148051990

18248052410
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

20 درصد خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر  

:ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر 150 گرم
10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر18348052490
ـ ـ ـ سایر کاغذ به وزن هر متر مربع حداکثر 150 

گرم
10.0%10.0%

18448059110
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

%20 خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر   به 

وزن هرمتر مربع حداقل 150 گرم
10.0%7.5%

ـ ـ ـ سایر18548059190
ـ ـ ـ  به وزن هرمتر مربع حداقل 150 گرم: - تست 

الینر (مقوا الینر بازیافتی)
10.0%10.0%

18648059210
ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 

%20 خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر  :ـ ـ 

به وزن هرمتر مربع بیش از 150 گرم ولی کمتر از 

225 گرم: - تست الینر (مقوا الینر بازیافتی)

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر18748059290
ـ ـ به وزن هرمتر مربع بیش از 150 گرم ولی کمتر از 

225 گرم: تست الینر (مقوا الینر بازیافتی)
10.0%10.0%
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18848059310
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 

%20 خمیر بکر

ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر :ـ ـ 

 به وزن هر متر مربع 225 گرم یا بیشتر: - تست الینر 

(مقوا الینر بازیافتی)

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر18948059390
 ـ ـ  به وزن هر متر مربع 225 گرم یا بیشتر: - تست 

الینر (مقوا الینر بازیافتی)
10.0%10.0%

ـ ـ  چند ال19048109200
ـ ـ  چند ال : کاغذ و مقواي کرافت، غیر از انواعی که 

براي نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی
15.0%15.0%

ـ ـ سایر19148115900
 ـ کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده با مواد 

پالستیکی (به استثناي چسب ها)
5.0%5.0%

19248119030

--- کاغذ حساس به حرارت 

(ترمال) به شکل رول به عرض 

بیشتر از 210 میلی متر یا به شکل 

ورق

--- کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به 

عرض بیشتر از 210 میلی متر یا به شکل ورق :ـ 

سایر کاغذها، مقواها، اوات سلولزي و نطع از الیاف 

سلولزي

10.0%10.0%

19348120000
بلوك ها، لوحه ها و صفحه هاي 

صافی، از خمیر کاغذ.

بلوك ها، لوحه ها و صفحه هاي صافی، از خمیر کاغذ. 

:بلوك ها، لوحه ها و صفحه هاي صافی (Filter)، از 

خمیر کاغذ.

5.0%5.0%

19448142000

ـ کاغذ دیواري و پوشش هاي 

دیواري همانند متشکل از کاغذ با 

رویه اندوده یا پوشانده شده 

باالیه اي از ماده پالستیکی، دانه دار 

شده (Grained)، داغ زده، 

رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، 

یا به نحوي دیگر تزئین شده باشد.

ـ کاغذ دیواري و پوشش هاي دیواري همانند متشکل 

از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده باالیه اي از ماده 

پالستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، 

رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوي دیگر 

تزئین شده باشد.

20.0%20.0%

ـ سایر19548149000
 ـ سایر کاغذ دیواري و پوشش هاي دیواري همانند، 

کاغذ پشت شیشه
20.0%20.0%

19648182000
ـ دستمال، دستمال پاك کردن 

آرایش و حوله
%38.5%55.0ـ دستمال، دستمال پاك کردن آرایش و حوله

19748189010
-Carrier) ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر

(Tissue
(Carrier-Tissue) 14.0%20.0ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر%

ـ ـ ـ سایر19848189090
ـ ـ ـ سایر کاغذ توالت و کاغذهاي مشابه از انواع مورد 

استفاده براي مصارف خانگی یا بهداشتی
55.0%38.5%
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19948192010

--- قوطی و جعبه چند الیه به هم 

فشرده از الیه هاي متفاوت که 

الیه-هاي مختلف متشکله در 

پروسه تولید به صورت یکنواخت و 

همگن به هم اتصال داده شده 

باشند براي بسته بندي مواد غذایی 

(به شکل پاکت)

--- قوطی و جعبه چند الیه به هم فشرده از الیه هاي 

متفاوت که الیه-هاي مختلف متشکله در پروسه تولید 

به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده 

باشند براي بسته بندي مواد غذایی (به شکل پاکت) 

:ـ کارتن، قوطی و جعبه، تاشو، از کاغذ یا مقواي 

غیرموجدار:

15.0%15.0%

--- سایر20048192090
--- سایر  :ـ کارتن، قوطی و جعبه، تاشو، از کاغذ یا 

مقواي غیرموجدار:
20.0%20.0%

20148194000
ـ سایر کیسه ها، از جمله کیسه هاي 

قیفی
%15.0%15.0ـ سایر کیسه ها، از جمله کیسه هاي قیفی

20248237000
ـ اشیاي قالب گیري شده یا پرس 

شده از خمیر کاغذ
%10.0%10.0ـ اشیاي قالب گیري شده یا پرس شده از خمیر کاغذ

ـ ـ سایر20349019900
 ـ ـ سایر کتاب، بروشور، جزوه چاپ شده و مطالب 

چاپ شده همانند، حتی به صورت اوراق مجزا
5.0%5.0%

پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده.20452010000
پنبه، حالجی نشده یا شانه نزده. :پنبه، حالجی نشده 

یا شانه نزده.
5.0%5.0%

ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده20553091100
ـ ـ سفید نشده یا سفیدشده :ـ ـ  پارچه هاي تار و 

پودباف از کتان
20.0%20.0%

20654021910

ـ ـ ـ نخ پلی آمید 6 با دسی تکس 

900 الی 2400 و با مقاومت 5/73 

الی 4/90

ـ ـ ـ نخ پلی آمید 6 با دسی تکس 900 الی 2400 و با 

مقاومت 5/73 الی 4/90
5.0%5.0%

ـ از آکریلیک یا مدآکریلیک20755013000
ـ از آکریلیک یا مدآکریلیک :ـ  دسته الیاف از رشته 

هاي سنتتیک
5.0%5.0%

ـ آکریلیک یا مدآکریلیک20855033000

ـ آکریلیک یا مدآکریلیک :ـ  الیاف سنتتیک غیر 

یکسره،حالجی نشده،شانه نزده یا بنحو دیگري براي 

نخ ریسی عمل آورده نشده باشند.

5.0%5.0%

%38.5%40.0--- چمن مصنوعی :ـ از نایلون یا از سایر پلی آمیدها--- چمن مصنوعی20957032010

--- سایر21057032090
سایر فرش و سایر کفپوش ها از نایلون یا از سایر 

پلی آمیدها:
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی :- شورتـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی21161082200

21261152100

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري 

هر تار تک نخ کمتر از 67 

دسی تکس

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري هر تار تک نخ کمتر 

از 67 دسی تکس :ـ جورابهاي شلواري
55.0%38.5%
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21361152200

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري 

هر تار تک نخ 67 دسی تکس یا 

بیشتر

ـ ـ از الیاف سنتتیک، اندازه گیري هر تار تک نخ 67 

دسی تکس یا بیشتر  :ـ جوراب هاي شلواري
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ از دیگر مواد منسوج :ـ جوراب هاي شلواريـ ـ از دیگر مواد منسوج21461152900

%38.5%55.0ـ ـ از پنبه :ـ جوراب شلواريـ ـ از پنبه21561159500

21662021100
ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) 

حیوان

ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان :ـ پالتو ، نیم 

پالتو، ردا، شنل و شنل باشلق دار، آنوراك، (از جمله 

ژاکت اسکی) ، بادگیر و ژاکت هاي بادگیر و اشیاء 

همانند

55.0%38.5%

21762031100
ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) 

حیوان

ـ ـ از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان :ـ لباس به 

(suits) صورت دست
55.0%38.5%

ـ ـ از الیاف سنتتیک21862031200

ـ ـ از الیاف سنتتیک :ـ لباس به صورت دست، به 

صورت مجموعه، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار 

سرهم داراي بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی 

کوتاه (غیر از لباس شنا) ، مردانه یا پسرانه

55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ ـ البسه محلی از سایر مواد نسجیـ ـ ـ البسه محلی21962031910

22062031920

لباس مخصوص ورزش موتور 

سواري با محافظ آرنج، شانه، زانو و 

لگن و ... به صورت دست

لباس مخصوص ورزش موتور سواري با محافظ آرنج، 

شانه، زانو و لگن و ... به صورت دست
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ ـ  از سایر مواد نسجی لباس به صورت دستـ ـ ـ سایر22162031990

ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی22262082200
ـ ـ از الیاف سنتتیک یا مصنوعی  پیراهن خواب، 

پیژامه
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ سینه بندـ  سینه بند22362121000

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع22471131110

ـ ـ ـ صنایع دستی مرصع  زیورآالت یا جواهرآالت و 

اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش 

یا پوشش از فلزات گرانبها.

15.0%15%

ـ ـ ـ سایر22571131190

ـ ـ ـ سایر زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها.

15.0%15%

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع22671131910

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع  از سایر فلزات 

گرانبها، حتی  آبکاري شده،  زیورآالت یا جواهرآالت و 

اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش 

یا پوشش از فلزات گرانبها.

15.0%15%
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ـ ـ ـ سایر22771131990

ـ ـ ـ سایر  زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها.

15.0%15%

ـ ـ ـ سنتی، صنایع دستی مرصع22871132010
ـ ـ ـ  صنایع دستی مرصع :ـ از فلزات معمولی داراي 

روکش یا پوشش از فلزات گرانبها
15.0%15%

ـ ـ ـ سایر22971132090

ـ ـ ـ سایر :ـ از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش 

از فلزات گرانبها: - زیورآالت یا جواهرآالت و اجزاء 

آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا 

پوشش از فلزات گرانبها.

15.0%15%

23071141110
ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع 

دستی

ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی :ـ ـ از نقره، 

حتی آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با 

سایر فلزات گرانبها: -طالآالت یا نقره آالت و اجزاء 

آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا 

پوشش از فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ ملیله کاري، صنایع دستی23171141120

ـ ـ ـ ملیله کاري، صنایع دستی  :ـ ـ از نقره، حتی 

آبکاري شده، روکش شده یا پوشش شده با سایر 

فلزات گرانبها: -طالآالت یا نقره آالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ مرصع23271141130

ـ ـ ـ مرصع  :ـ ـ از نقره، حتی آبکاري شده، روکش 

شده یا پوشش شده با سایر فلزات گرانبها: - طالآالت 

یا نقره آالت و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها یا از فلزات 

داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ سایر23371141190

ـ ـ ـ سایر  طالآالت یا نقره آالت و اجزاء آنها، از 

فلزات گرانبها یا از فلزات داراي روکش یا پوشش از 

فلزات گرانبها

15.0%15%

23471141910
ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع 

دستی

ـ ـ ـ حکاکی، قلمزنی شده، صنایع دستی :ـ ـ از سایر 

فلزات گرانبها، حتی  آبکاري شده، یا روکش شده یا 

پوشش شده با فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ ملیله کاري شده، صنایع دستی23571141920

ـ ـ ـ ملیله کاري شده، صنایع دستی   از سایر فلزات 

گرانبها، حتی  آبکاري شده، یا روکش شده یا پوشش 

شده با فلزات گرانبها

15.0%15%

ـ ـ ـ مرصع23671141930
ـ ـ ـ مرصع  از سایر فلزات گرانبها، حتی  آبکاري 

شده، یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها
15.0%15%
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ـ ـ ـ سایر23771141990
ـ ـ ـ سایر  فلزات گرانبها، حتی  آبکاري شده، یا 

روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها
15.0%15.0%

23871142000
ـ  از فلزات معمولی داراي روکش یا 

پوشش از فلزات گرانبها

ـ  از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از فلزات 

گرانبها طالآالت یا نقره آالت و اجزاء آنها
15.0%15.0%

23971151000
 Wire) ـ کاتالیزورها به شکل تور

cloth) یا شبکه (Grill)،  از پالتین

ـ کاتالیزورها به شکل تور (Wire cloth) یا شبکه 

(Grill)،  از پالتین
5.0%5.0%

ـ سایر24071159000
ـ سایر  مصنوعات از فلزات گرانبها یا از فلزات داراي 

روکش یا پوشش از فلزات گرانبها.
5.0%5.0%

ـ ـ ـ سایر24172071190

ـ ـ ـ سایر محصوالت نیمه تمام از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با سطح مقطع عرضی مربع یا مستطیل 

که اندازه پهناي آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد

5.0%5.0%

ـ ـ  سایر24272071900
ـ ـ  سایرسایرمحصوالت نیمه تمام از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج
5.0%5.0%

24372081000

ـ به صورت تومار (Coil)، فقط 

گرم نوردشده، داراي طرح و نقوش 

به صورت برجسته

ـ به صورت تومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، داراي 

طرح و نقوش به صورت برجسته :ـ: محصوالت تخت 

نورد شده از آهن یا از فوالدهاي غیر ممزوج ، گرم 

نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده.

15.0%15.0%

24472083610

ـ ـ ـ به ضخامت 16 میلیمتر و 

کمتر و عرض کمتر از 1850 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج شده،روکش نشده،آبکاري نشده 

و اندود نشده به ضخامت 16 میلیمتر و کمتر و عرض 

کمتر از 1850 میلیمتر

15.0%15.0%

24572083620

ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و باالتر 

با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در 

پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی 

( API5L براساس استاندارد)

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج شده،روکش نشده،آبکاري نشده 

و اندود نشده.عرض 1500 میلیمتر و باالتر با 

گریدهاي 60X و باالتر جهت تولید لوله هاي مورد 

استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی (براساس 

( API5L استاندارد

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر24672083690

ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج، گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده 

و اندود نشده به ضخامت بیشتر از 10 میلیمتر

15.0%15.0%
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24772083710

ـ ـ ـ عرض 1500 میلیمتر و باالتر 

با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در 

پروژه هاي نفت، گاز، پتروشیمی 

( API5L براساس استاندارد)

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج، گرم نورد شده،روکش 

نشده،آبکاري نشده و اندود نشده عرض 1500 

میلیمتر و باالتر با گریدهاي 60X و باالتر جهت 

تولید لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت، گاز، 

( API5L براساس استاندارد) پتروشیمی

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر24872083790

ـ ـ ـ سایر  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج، گرم نورد شده،روکش 

نشده،آبکاري نشده و اندود نشده.به ضخامت 75/4 

میلیمتر یا بیشتر ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند: -

15.0%15.0%

24972083800
ـ ـ به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر 

ولی کمتر از  75/4 میلیمتر

ـ ـمحصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،گرم نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده به 

ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از  75/4 

میلیمتر :ـ

10.0%10.0%

ـ ـ به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر25072083900

ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،گرم نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده  به 

ضخامت کمتر از 3 میلیمتر  :ـ ـ به ضخامت کمتر از 

3 میلیمتر:

10.0%10.0%

25172084000

ـ به صورت غیرتومار، فقط گرم 

نورد شده، داراي طرح و نقوش به 

صورت برجسته 

ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،گرم نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده به 

صورت غیرتومار، فقط گرم نورد شده، داراي طرح و 

نقوش به صورت برجسته  :ـ به صورت غیر طومار، 

فقط گرم نورد شده، داراي طرح و نقوش به صورت 

برجسته :

15.0%15.0%

25272085110
ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از 1850 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده ورق به عرض بیشتر از 1850 میلیمتر

10.0%10.0%

ـ ـ ـ سایر25372085190

ـ ـ ـ سایرمحصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده به ضخامت بیش از 10 میلیمتر: -

10.0%10.0%
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25472085210
ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از 1850 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده ورق با عرض بیشتر از 1850 میلیمتر

15.0%15.0%

ـ ـ ـ سایر25572085290

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،گرم نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده سایر به ضخامت 75/4 میلیمتر یا بیشتر 

ولی از 10 میلیمتر تجاوز نکند:

15.0%15.0%

25672091810
ـ ـ ـ به ضخامت حداکثر 25/0 

میلیمتر

ـ ـ ـمحصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر،سرد نورد 

شده،روکش نشده،آبکاري نشده و اندود نشده به 

ضخامت حداکثر 25/0 میلیمتر

5.0%5.0%

25772091890
ـ ـ ـ به ضخامت بیشتر از 25/0 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا 

بیشتر،سرد نورد شده،روکش نشده،آبکاري نشده و 

اندود نشده به ضخامت بیشتر از 25/0 میلیمتر

10.0%10.0%

ـ ـ  داراي دانه هاي جهت دار شده25872251100

ـ ـ  محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي 

غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشترداراي 

دانه هاي جهت دار شده

5.0%5.0%

ـ ـ سایر25972251900
ـ ـ سایر محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از 

فوالدهاي غیر ممزوج با پهناي600میلیمتر یا بیشتر
5.0%5.0%

26072254010
ـ ـ ـ با پهناي بیش از 1200 

میلیمتر

ـ ـ ـ محصوالت تخت نورد شده با پهناي بیش از 

1200 میلیمتر  فقط گرم نوردشده، به صورت غیر 

طومار

15.0%15.0%

ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده26172261100

ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده :ـ ـ داراي دانه هاي 

جهت دار شده: - محصوالت تخت نورد شده از سایر 

فوالدهخاي ممزوج با پهناي 600میلیمتر یا بیشتر.

5.0%5.0%

%4.0%5.0ـ ریلـ ریل26273021000

26373041100
 Stainless) ـ ـ از فوالد زنگ نزن

(steel

ـ ـ  لوله ها و پروفیل هاي توخالی  بدون درز از آهن 

یا از فوالد(غیر از چدن) از فوالد زنگ نزن 

(Stainless steel )

5.0%5.0%
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ـ ـ لوله حفاري از فوالد زنگ نزن26473042200

ـ ـ لوله حفاري از فوالد زنگ نزن: - لوله ها و پروفیل 

هاي توخالی  بدون درز از آهن یا از فوالد(غیر از 

چدن)

5.0%5.0%

%5.0%5.0ـ ـ سایر لوله هاي حفاريـ ـ سایر لوله هاي حفاري26573042300

ـ ـ سایر، از فوالد زنگ نزن26673042400
ـ ـ سایر، از فوالد زنگ نزن :ـ لوله ها و پروفیل هاي 

توخالی  بدون درز از آهن یا از فوالد(غیر از چدن)
5.0%5.0%

26773061110
ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 

2/203 میلیمتر

ـ ـ ـ سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی(مثالً با درز 

جوش داده شده یا جوش داده نشده،پرچ شده یا به 

طریق مشابهی مسدود شده)، از اهن یا از فوالد.با قطر 

خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر :ـ ـ جوش داده شده 

(Welded)، از فوالد زنگ نزن

5.0%5.0%

26873061190
ـ ـ ـ با قطر خارجی حداقل 2/203 

میلیمتر و حداکثر 4/406 میلیمتر

ـ ـ ـ سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی(مثالً با درز 

جوش داده شدهیا جوش داده نشده،پرچ شده یا به 

طریق مشابهی مسدود شده)، از اهن یا از فوالدبا قطر 

خارجی حداقل 2/203 میلیمتر و حداکثر 4/406 

میلیمتر  جوش داده شده (Welded)، از فوالد 

زنگ نزن

10.0%10.0%

26973065010
ـ ـ ـ با قطر خارجی کمتر از 

2/203 میلیمتر

ـ ـ ـ سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی(مثالً با درز 

جوش داده شده یا جوش داده نشده،پرچ شده یا به 

طریق مشابهی مسدود شده)، از اهن یا از فوالد. با 

قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر جوش داده 

شده، با مقطع عرضی مدور، از سایر فوالدهاي آلیاژي:

5.0%5.0%

27073065090
--- با قطر خارجی حداقل 2/203 

میلیمتر و حداکثر4/406 میلیمتر

 ---   سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی 

حداکثر4/406 میلیمتربا قطر خارجی حداقل 2/203 

میلیمتر

10.0%10.0%

27173121010

ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از 

فوالد روکش شده با برنج 

 (TYRE STEEL CORD  )

مورد مصرف در  تایر الستیک 

خودرو

ـ ـ ـ مفتول به هم تابیده شده از فوالد روکش شده با 

برنج (TYRE STEEL CORD) مورد مصرف در  

تایر الستیک خودرو

5.0%4.0%
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27273121020

ـ ـ ـ کابل پیش  تنیده چندرشته به 

-Pre) هم تابیده فوالدي

 (stressed Concrete strand  

به قطر هر رشته 3 تا 10 میلیمتر 

به صورت کالف، حتی با روکش 

پالستیکی یا گالوانیزه، جهت 

استفاده در بتون

ـ ـ ـ کابل پیش  تنیده چندرشته به هم تابیده فوالدي 

(Pre-stressed Concrete strand) به قطر هر 

رشته 3 تا 10 میلیمتر به صورت کالف، حتی با 

روکش پالستیکی یا گالوانیزه، جهت استفاده در بتون 

:ـ مفتول به هم تابیده، طناب و کابل:

32.0%22.4%

27373121090
ـ ـ ـ سایر مفتول هاي به هم 

تابیده، طناب و کابل

ـ ـ ـ سایر مفتول هاي به هم تابیده، طناب و کابل :ـ 

مفتول به هم تابیده، طناب و کابل:
32.0%22.4%

%18.2%26.0ـ فنر مارپیچـ فنر مارپیچ27473202000

27573269010
ـ ـ ـ چپلت مورد مصرف در صنایع 

ریخته گري
%4.0%5.0ـ ـ ـ چپلت مورد مصرف در صنایع ریخته گري :ـ سایر:

27673269020

ـ ـ ـ دوك فنري استنلس استیل 

مورد مصرف در صنایع رنگرزي 

نساجی

ـ ـ ـ دوك فنري استنلس استیل مورد مصرف در 

صنایع رنگرزي نساجی
5.0%4.0%

27773269030

ـ ـ ـ مفتول فنري مارپیچ مستحکم 

شده با وایر کریر مورد مصرف در 

ساخت نوار دور درب هاي خودرو

ـ ـ ـ مفتول فنري مارپیچ مستحکم شده با وایر کریر 

مورد مصرف در ساخت نوار دور درب هاي خودرو :ـ 

سایر:

5.0%4.0%

27873269040

ـ ـ ـ تسمه فوالدي ضد زنگ 

دستگاه پرس نئوپان با عرض بیش 

از 2 متر.

ـ ـ ـ تسمه فوالدي ضد زنگ دستگاه پرس نئوپان با 

عرض بیش از 2 متر
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر مصنوعات دیگر از آهن یا از فوالد.ـ ـ ـ سایر27973269090

ـ ـ ـ قلمزنی، صنایع دستی28074199910
ـ ـ ـ  سایر مصنوعات دیگر از مسقلم زنی، صنایع 

دستی
55.0%38.5%

ـ ـ ـ فیروزه کوب، صنایع دستی28174199920
ـ ـ ـ فیروزه کوب، صنایع دستی مصنوعات دیگر از 

مس
55.0%38.5%

ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی28274199930
ـ ـ ـ میناکاري شده، صنایع دستی  مصنوعات دیگر 

از مس
55.0%38.5%

%38.5%55.0ـ ـ ـ صنایع دستی از ورشو مصنوعات دیگر از مسـ ـ ـ صنایع دستی از ورشو28374199940

%41.3%55.0ـ ـ  ـ سایر مصنوعات دیگر از مسـ ـ  ـ سایر28474199990

ـ ـ ـ گاز سوز28584082010
ـ ـ ـ گاز سوز موتور از نوعی که براي به حرکت در 

آوردن وسایل نقلیه فصل 87 به کار می روند
5.0%5.0%

ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز28684099910

ـ ـ ـ کیت کامل گازسوز اجزاء و قطعاتی که معلوم 

باشد منحصراً یا اساساً مربوط به موتورهاي شماره 

8407 یا 8408 می باشند

20.0%15.0%
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ـ ـ با حرکت خطی (سیلندرها)28784122100
ـ ـ سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محرك با 

حرکت خطی (سیلندرها)
15.0%15.0%

%5.0%5.0ـ ـ سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محركـ ـ سایر28884122900

ـ ـ  با حرکت خطی (سیلندرها)28984123100
ـ ـ  سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محرك با 

حرکت خطی (سیلندرها)
15.0%15.0%

%5.0%5.0ـ ـ سایر موتورها، و سایر ماشین هاي محركـ ـ سایر29084123900

%5.0%5.0ـ   سایراجزاء و قطعات موتورها و ماشین هاي محركـ اجزاء و قطعات29184129000

29284138110
ـ ـ ـ تلمبه هاي هرمتیک و 

امولوسیونی
%5.0%5.0ـ ـ ـ تلمبه هاي هرمتیک و امولوسیونی

ـ ـ ـ ـ نو29384291121

ـ ـ ـ ـ نو بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی 

:(Track laying) چرخ زنجیري

5.0%4.0%

29484291122
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت 

پنج سال و کمتر

ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر :ـ ـ 

: -بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، اسکریپر، 

بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر بیل دار، 

ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک راه 

سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی 

(Track laying) چرخ زنجیري

5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایربولدوزر چرخ زنجیري (Track laying)ـ ـ ـ ـ سایر29584291129

ـ ـ ـ سایر (انگلدوزر)29684291190
 Track) ـ ـ ـ سایر (انگلدوزر) چرخ زنجیري

(laying
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ نو  لودر بیل دار با بارگیري از جلوـ ـ ـ ـ نو29784295121

29884295122
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت 

پنج سال و کمتر

ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمترلودر 

بیل دار با بارگیري از جلو
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ ـ سایر لودر بیل دار با بارگیري از جلوـ ـ ـ ـ سایر29984295129

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر لودر بیل دار با بارگیري از جلوـ ـ ـ سایر30084295190
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ـ ـ ـ ـ نو30184295921

ـ ـ ـ ـ نو  بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

30284295922
ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت 

پنج سال و کمتر

ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر :ـ ـ 

سایر: - بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

ـ ـ ـ ـ سایر30384295929

ـ ـ ـ ـ سایر بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر30484295990

ـ ـ ـ سایر بولدوزر، انگلدوزر، گریدر، تسطیح کننده، 

اسکریپر، بیل مکانیکی، ماشن گودبرداري، لودر و لودر 

بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک 

راه سازي، قادر به حرکت بدون نیروي محرکه خارجی

5.0%4.0%

30584329010
 --- انواع هد برداشت ذرت 

علوفه اي
%5.0%5.0--- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي :ـ اجزاء و قطعات

%5.0%5.0 --- سایرهد برداشت  اجزاء و قطعات--- سایر30684329090

30784335111
---- با قدرت 140 اسب بخار و 

بیشتر

---- با قدرت 140 اسب بخار و بیشتر :ـ ـ کمباین 

برداشت – خرمن کوبی:
5.0%5.0%

30884335200
ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها 

براي کوبیدن
%5.0%5.0ـ ـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها براي کوبیدن

30984335310
ـ ـ ـ کمباین مخصوص برداشت 

چغندر قند

ـ ـ ـ ماشین هاي برداشت صیفی و سبزي از نوع 

برگی، ساقه اي و میوه دار
5.0%5.0%

31084335910

  --- ماشین هاي برداشت صیفی 

و سبزي از نوع برگی ساقه اي و 

میوه دار

%5.0%5.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ساده)سایر وسایل

%5.0%5.0 --- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي  اجزاء و قطعات--- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي31184339010

--- سایر31284339090
  --- انواع هد برداشت ذرت علوفه اي سایر اجزاء و 

قطعات
5.0%5.0%
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%5.0%5.0ـ سایر ماشین آالت و دستگاه هاـ سایر ماشین آالت و دستگاه ها31384388000

31484818010

--- شیر آالت بهداشتی، شیر 

مخلوط  حمام و دستشویی، 

روشویی، ظرفشویی و پیسوار

 --- شیر آالت بهداشتی، شیر مخلوط  حمام و 

دستشویی، روشویی، ظرفشویی و پیسوار
55.0%38.5%

31584818015

 gate) شیر فلکه کشویی ---

valve) از جنس برنج لغایت سه 

اینچ

 --- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج 

لغایت سه اینچ
55.0%38.5%

31684818020
--- شیر توپی (Ball valve) از 

جنس برنج لغایت  5/2 اینچ

 --- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج لغایت  

5/2 اینچ
55.0%38.5%

%18.2%26.0 --- شیر مخصوص ظروف اسپري--- شیر مخصوص ظروف اسپري31784818025

%18.2%32.0 --- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع--- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع31884818030

%18.2%26.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ساده)--- شیر مخصوص اجاق گاز (ساده)31984818035

32084818036
--- شیر مخصوص اجاق گاز 

(ترموکوبل-دار)
%18.2%26.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوبل-دار)

32184818037
--- شیر مخصوص اجاق گاز 

(ترموستاتیک)
%18.2%26.0 --- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)

%18.2%26.0 --- شیر مخصوص بخاري گازي--- شیر مخصوص بخاري گازي32284818040

32384818045
--- شیر مخصوص آبگرم کن گازي، 

مخزنی، دیواري
%18.2%26.0 --- شیر مخصوص آبگرم کن گازي، مخزنی، دیواري

32484818055

 (outlet) دریچه اکسیژن ---

اکسیژن، بیهوشی، وکیوم هواي 

فشرده (شیرهاي پانل باالي تخت 

بیمار) براي کنترل و توزیع گازهاي 

طبی مورد استفاده در بیمارستان

 --- دریچه اکسیژن (outlet) اکسیژن، بیهوشی، 

وکیوم هواي فشرده (شیرهاي پانل باالي تخت بیمار) 

براي کنترل و توزیع گازهاي طبی مورد استفاده در 

بیمارستان

10.0%7.0%

32584818060

--- والوباکس (مجموعه شیر و 

فشارسنج هاي مربوطه دریک جعبه 

براي کنترل و تنظیم جریان 

گازهاي طبی مورداستفاده در 

بیمارستان )

 --- والوباکس (مجموعه شیر و فشارسنج هاي 

مربوطه دریک جعبه براي کنترل و تنظیم جریان 

گازهاي طبی مورداستفاده در بیمارستان )  :ـ سایر 

وسایل

10.0%7.0%

32684818065
--- ترموستات خودرو (شیر 

ترموستاتیک)
%10.5%20.0 --- ترموستات خودرو (شیر ترموستاتیک)

%10.5%15.0  --- شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ--- شیر ترموستاتیک رادیاتورشوفاژ32784818069
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32884818070

--- شیر تنظیم هواي ورودي 

 Digital) خودروهاي انژکتوري

-Liner Actuator 

(Stepper Motor 

 --- شیر تنظیم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري 

Digital Liner Actuator  -Stepper Motor )

:ـ سایر وسایل

15.0%10.5%

32984818080
--- انواع شیر رادیاتور شوفاژ به 

غیر از ردیف تعرفه 84818069

 --- انواع شیر رادیاتور شوفاژ به غیر از ردیف تعرفه 

84818069
20.0%14.0%

%7.0%20.0 --- شیرهاي سر چاهی نفت--- شیرهاي سر چاهی نفت33084818081

--- سایر33184818090
 --- سایر  وسایل شیر، لوله، دیگ، آب گرم یا بخار 

منبع، بشکه یا همانند
20.0%7.0%

%10.0%10.0ـ رولربیرینگ سوزنیـ رولربیرینگ سوزنی33284824000

%5.0%5.0ـ ـ سایر  بلبرینگ یا رولربیرینگـ ـ سایر33384829900

33485043130S.M.Dã ـ ـ ـ ترانسفورماتور
ـ ـ ـ ترانسفورماتور S.M.Dã  به قدرت حداکثر 1 

کیلوولت آمپر:
5.0%4.0%

33585044010

 DC/DC انواع مبدل هاي ---

الکترونیکی (HYBRID) با 

ورودي و خروجی صفر الی صد 

ولت و قدرت کمتر از 150 وات

 --- انواع مبدل هاي DC/DC الکترونیکی 

(HYBRID) با ورودي و خروجی صفر الی صد ولت 

و قدرت کمتر از 150 وات

5.0%4.0%

33685044070S.M.Dã ـ ـ ـ سلف
 Static) ـ مبدل هاي استاتیک: S.M.Dã ـ ـ ـ سلف

(Converters
5.0%4.0%

33785071010(Sealed) ـ ـ ـ از نوع سربسته

ـ ـ ـ انباره هاي برقی از نوع سربسته (Sealed) با 

سرب ـ اسید، از نوع مورد استفاده در راه انداختن 

موتورهاي پیستونی:

55.0%38.5%

ـ ـ ـ سایر33885071090

ـ ـ ـ سایر  انباره هاي 

برقی(Accumulators)،شامل جداکننده هاي 

آنها،حتی به شکل مربع یا مستطیل

55.0%38.5%

33985072010(Sealed) ـ ـ ـ از نوع سربسته
ـ ـ ـ  سایر انباره هاي با سرب ـ اسیداز نوع سربسته 

:(Sealed)
32.0%22.4%

%22.4%32.0ـ ـ ـ سایر انباره هاي با سرب ـ اسیدـ ـ ـ سایر34085072090

34185354010

 Tap) ـ ـ ـ تنظیم کننده ولتاژ

changer) ترانسفورماتور 

دي الکتریک مایع به قدرت بیشتر 

از 10000 کیلو ولت آمپر

 (Tap changer) ـ ـ ـ تنظیم کننده ولتاژ

ترانسفورماتور دي الکتریک مایع به قدرت بیشتر از 

10000 کیلو ولت آمپر

5.0%4.0%

34285371020

ـ ـ ـ دستگاه کنترل پنل لمسی 

(نمایشگر HMI) همراه با cpu و 

داراي قابلیت برنامه ریزي

 (HMI نمایشگر) ـ ـ ـ دستگاه کنترل پنل لمسی

همراه با cpu و داراي قابلیت برنامه ریزي
5.0%4.0%
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34385371040

--- کنترل پنل الکتریکی 

مخصوص لوازم خانگی، (یخچال، 

لباسشویی و...) و لوازم صوتی و 

تصویري (تلویزیون، رادیو پخش و 

(...

 --- کنترل پنل الکتریکی مخصوص لوازم خانگی، 

(یخچال، لباسشویی و...) و لوازم صوتی و تصویري 

(تلویزیون، رادیو پخش و ...) :ـ براي ولتاژ حداکثر

5.0%4.0%

34485392240

ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 115 ولت براي 

هواپیما در صورتی که توسط 

شرکت هاي هواپیمایی وارد شود

ـ ـ ـ المپ به ولتاژ 115 ولت براي هواپیما در صورتی 

که توسط شرکت هاي هواپیمایی وارد شود :ـ
5.0%4.0%

34586050000

واگن مسافري راه آهن یا تراموا، غیر 

خودرو؛ واگن توشه، واگن پست و 

سایر واگن هاي راه آهن یا تراموا 

براي منظورهاي خاص، غیر خودرو 

(به-استثناي آنهایی که مشمول 

شماره 04  86 می شوند).

واگن مسافري راه آهن یا تراموا، غیر خودرو؛ واگن 

توشه، واگن پست و سایر واگن هاي راه آهن یا تراموا 

براي منظورهاي خاص، غیر خودرو (به-استثناي 

آنهایی که مشمول شماره 04  86 می شوند). :86 

می شوند).

10.0%7.0%

ـ ـ سایر34686072900
ـ ـ سایر اجزاء و قطعات لکوموتیوهاي راه آهنیا 

ترامواي یانواقل روي خط راه آهن.
5.0%5.0%

34786073000
ـ قالب هاو سایر وسایل کوپلینگ، 

ضربه گیر و اجزاء و قطعات آنها

ـ قالب هاو سایر وسایل کوپلینگ، ضربه گیر و اجزاء و 

قطعات آنها ا
5.0%5.0%

ـ ـ سایر34886079900
ـ ـ سایر اجزاء و قطعات لکوموتیوهاي راه آهنیا 

ترامواي یانواقل روي خط راه آهن
5.0%5.0%

34986080000

ملحقات و مهارکننده هاي خط 

راه آهن یا تراموا؛ تجهیزات مکانیکی 

(از جمله الکترومکانیکی) 

عالمت دادن،  ایمنی یا کنترل 

ترافیک براي راه آهن، تراموا، جاده، 

راه هاي آبی داخلی، تسهیالت 

پارکینگ، تأسیسات بندري یا باند 

فرودگاه ها؛ اجزاء و قطعات آنها.

ملحقات و مهارکننده هاي خط راه آهن یا تراموا؛ 

تجهیزات مکانیکی (از جمله الکترومکانیکی) 

عالمت دادن،  ایمنی یا کنترل ترافیک براي راه آهن، 

تراموا، جاده، راه هاي آبی داخلی، تسهیالت پارکینگ، 

تأسیسات بندري یا باند فرودگاه ها؛ اجزاء و قطعات 

آنها.

10.0%5.0%

35087013020
--- تراکتور کشاورزي با قدرت 

بیشتر از 120 اسب بخار

 --- تراکتور کشاورزي با قدرت بیشتر از 120 اسب 

بخار  تراکتورهاي چرخ زنجیري:
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ سایر تراکتورهاي چرخ زنجیري:ـ ـ ـ سایر35187013090
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ـ ـ ـ سایر35287019490

 --- سایر تراکتورهاي کشاورزي بیش از 75 کیلو 

وات اما بیش از 130 کیلو وات نباشد از یک موتور با 

قدرت)

5.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر35387019590
 --- سایرتراکتورهاي کشاورزي بیش از 130 کیلو 

وات از یک موتور باقدرت
5.0%4.0%

35487022000

ـ  با هر دو موتور پیستونی 

درونسوز تراکمی – احتراقی (دیزل 

یا نیمه-دیزل) و موتور برقی به 

عنوان نیروي محرکه (هیبریدي)

وسایل نقلیه موتوري با هر دو موتور پیستونی 

درونسوز تراکمی- احتراقی و موتور برقی به عنوان 

نیروي محرکه هیبریدي

5.0%4.0%

35587023000

ـ با هر دو موتور پیستونی درونسوز 

جرقه-اي – احتراقی  تناوبی و 

موتور برقی به عنوان نیروي محرکه

ـ وسایل نقلیه موتوري براي حمل ده نفر یا بیشتربا 

هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه-اي – احتراقی  

تناوبی و موتور برقی به عنوان نیروي محرکه

5.0%4.0%

35687024000
ـ تنها با موتور برقی به عنوان 

نیروي محرکه

ـ وسایل نقلیه موتوري براي حمل ده نفر یا بیشتر 

تنها با موتور برقی به عنوان نیروي محرکه
5.0%4.0%

ـ ـ ـ سایر35787041090
ـ ـ ـ سایر  دامپرهاي طراحی شده براي استفاده در 

خارج از شاهراه ها
5.0%4.0%

35887051010

ـ ـ ـ داراي دو کابین مجزا (کابین 

کنترل و هدایت خودرو و کابین 

جرثقیل)، به نحوي که کامیون و 

جرثقیل براي یکدیگر طراحی شده 

باشند.

ـ ـ ـ کامیون هاي جرثقیل داراي دو کابین مجزا 

(کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به 

نحوي که کامیون و جرثقیل براي یکدیگر طراحی 

شده باشند. :ـ کامیون هاي جرثقیل

5.0%5.0%

ـ ـ ـ سایر35987085039

ـ ـ ـ سایر  محورهاي محرك (Drive-axles) با 

دیفرانسیل، حتی مجهز به سایر اجزاي انتقال نیرو و 

محورهاي غیرمحرك مربوطه؛ و قطعات مربوطه

5.0%4.0%

ـ ـ ـ ـ سایر36087087029
ـ ـ ـ ـ سایر چرخ هاي جاده اي (Road wheels) و 

قطعات و ملحقات مربوطه:
10.0%4.0%

36187111012
---- از نوع مورد استفاده در 

پیست و انواع کارتینگ

 ---- از نوع مورد استفاده در پیست و انواع کارتینگ 

موتور سیکلت  داراي موتور پیستونی درونسوز تناوبی 

با حجم سیلندر حداکثر 50 سی سی:

5.0%4.0%

---- سایر36287111019
 ---- سایر موتور سیکلت داراي موتور پیستونی 

درونسوز تناوبی با حجم سیلندر حداکثر 50 سی سی:
55.0%4.0%
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--- سایر36387116090
  ---با موتور برقی براي نیروي محرکه موتورسیکلت 

ها
5.0%4.0%

%4.0%5.0ـ ـ ـ   تریلرها و نیمه تریلرها بوژيـ ـ ـ بوژي36487163920

36587163930
--- تریلر مخصوص حمل 

شیشه-هاي تخت فاقد کفی و محور

 --- تریلر مخصوص حمل شیشه-هاي تخت فاقد 

کفی و محور
5.0%4.0%

%15.0%15.0 --- پرنده هاي بدون سرنشین--- پرنده هاي بدون سرنشین36688021110

--- سایر36788021190
  --- سایر هلیکوپتر بدون بار به وزن حداکثر 2000 

کیلوگرم
15.0%15.0%

36888021200
ـ ـ بدون بار به وزن بیشتر از 

2000 کیلوگرم
%5.0%5.0ـ ـ هلیکوپتربدون بار به وزن بیشتر از 2000 کیلوگرم

36988024000

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه 

هوایی، بدون بار به وزن بیشتر از 

15000 کیلوگرم

ـ هواپیما و سایر وسایل نقلیه هوایی، بدون بار به وزن 

بیشتر از 15000 کیلوگرم
5.0%5.0%

37088031000
ـ ملخ ها و قسمت هاي گردنده و 

اجزاء و قطعات آنها
%5.0%5.0ـ ملخ ها و قسمت هاي گردنده و اجزاء و قطعات آنها

37188032000
ـ تجهیزات فرودآمدن و اجزاء و 

قطعات آنها
%5.0%5.0ـ تجهیزات فرودآمدن و اجزاء و قطعات آنها

37288033000
ـ سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا 

هلیکوپتر
%5.0%5.0ـ سایر اجزاء و قطعات هواپیما یا هلیکوپتر

%5.0%5.0ـ تانکرهاـ تانکرها37389012000

37489019000

ـ سایر وسایل نقلیه آبی براي حمل 

و نقل کاال و سایر وسایل نقلیه آبی 

براي حمل و نقل توام اشخاص و 

کاال

ـ سایر وسایل نقلیه آبی براي حمل و نقل کاال و سایر 

وسایل نقلیه آبی براي حمل و نقل توام اشخاص و کاال
5.0%5.0%

37590131000

- دوربین  نشانه گیري براي نصب 

روي اسلحه؛ پریسکوپ؛ دوربین 

طراحی شده به عنوان قطعات 

ماشین ها، وسایل، دستگاه ها یا 

آالت این فصل یا قسمت شانزدهم

ـ دوربین  نشانه گیري براي نصب روي اسلحه؛ 

پریسکوپ؛ دوربین طراحی شده به عنوان قطعات 

ماشین ها، وسایل، دستگاه ها یا آالت این فصل یا 

قسمت شانزدهم

10.0%10.0%

%5.0%5.0ـ ـ ـ آالت و دستگاه هاي لرزه نگاريـ ـ ـ آالت و دستگاه هاي لرزه نگاري37690158010

%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی کنتور برقـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی37790283011

%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ سایرکنتور برقـ ـ ـ ـ سایر37890283019

%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی کنتور برقـ ـ ـ ـ الکترومکانیکی37990283021
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%38.5%55.0ـ ـ ـ ـ سایر  کنتور برقـ ـ ـ ـ سایر38090283029

   * زمان اجرایی شدن موافقتنامه 5 آبان ماه 1398 خواهد بود      



حقوق ورودي  براي ایرانتوضیح فارسی کاالشرح انگلیسی کاالکد کاال ردیف

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.
2.3%

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
1272501001000– Sea water and salt liquors2.5 آب دریا%

1282520200000– Plasters2.5گچ%

1292529100000– Feldspar0.0فلدسپار%

1302710191100– – – – For undergoing a specific process2.5روغن هاي متوسط براي انجام یک فرآیند خاص%

1312710191500
– – – – 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.

1322710192100– – – – – – Jet fuel2.5روغن هاي متوسط براي اهداف دیگر: نفت سفید: سوخت جت%

1332710192500– – – – – – Other(روغن هاي متوسط براي اهداف دیگر: نفت سفید)2.5سایر%

1342710192900– – – – – Other(روغن هاي متوسط براي اهداف دیگر)2.5سایر%

1352710193100– – – – – For undergoing a specific process2.5روغن هاي سنگین: گازوئیل: براي انجام یک فرآیند خاص%

1362710193500
– – – – – 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%

1372710194210– – – – – – – – Summer2.5سایر روغن پایه معدنی تابستان%

1382710194220– – – – – – – – Winter2.5سایر روغن پایه معدنی زمستان%

1392710194230– – – – – – – – Arctic2.5سایر روغن پایه معدنی قطب شمال%

1402710194240– – – – – – – – Off-season2.5سایر روغن پایه معدنی خارج از فصل%

1412710194250– – – – – – – – Other(روغن پایه معدنی) 2.5سایر%

1422710194260– – – – – – – 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.

1432710194290– – – – – – – Other(روغن پایه معدنی) 2.5سایر%

1442710194600
– – – – – – 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
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1452710194800– – – – – – 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

1462710195101– – – – – – Mazut2.5مازوت%

1472710195109– – – – – – Other(روغنهاي سنگین مایع)2.5سایر%

1482710195501– – – – – – Mazut2.5مازوت%

1492710195509– – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

1502710196201– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

1512710196209– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

1522710196401– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

1532710196409– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

1542710196601– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

1552710196609– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

1562710196801– – – – – – – Mazut2.5مازوت%

1572710196809– – – – – – – Other(روغنهاي نفتی و روغنهاي حاصل از مواد معدنی)2.5سایر%

1582710197100– – – – – For undergoing a specific process2.5روغن هاي سنگین، براي انجام یک فرآیند خاص%

1592710197500
– – – – – 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.

1602710198200– – – – – – Motor oils, compressor lube oils, 

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

1612710198400– – – – – – Hydraulic oils2.5روغن هاي هیدرولیک%

1622710198600– – – – – – White oils, liquid paraffin2.5روغن هاي سفید ، پارافین مایع%

1632710198800– – – – – – Gear oils and reductor oils2.5روغن دنده%

1642710199200– – – – – – Metal-working compounds, 

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

1652710199400– – – – – – Electrical insulating oils2.5روغنهاي عایق برق%

1662710199800– – – – – – Other lubricating oils and other 

oils
%2.5سایر روغن هاي روانکاري و سایر روغنها

1672712201000
– – 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

1682712901100– – – Crude4.0موم اوزوکریت ، موم لیگنین یا موم ذغال سنگ نارس (محصوالت طبیعی): خام%

1692712901900– – – Other((محصوالت طبیعی) موم اوزوکریت ، موم لیگنین یا موم ذغال سنگ نارس)4.0سایر%

1702712903100– – – – For undergoing a specific process4.0سایر موم پارافین براي انجام یک فرآیند خاص%

– – – – For undergoing chemical 
1712712903300

– – – – 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

1722712903900– – – – For other purposes4.0موم پارافین براي سایر اهداف%

1732712909100

– – – – 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

1742712909900– – – – Other( موم هاي معدنی ، و محصوالت مشابه حاصل از سنتز یا فرآیندهاي دیگر ، رنگی یا غیره)4.0سایر%

1752818200000– Aluminium oxide, other than artificial 

corundum
%0.0 اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی

1763004200001

– – – 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%

1773004200003– – – Containing as the main active 

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

1783004200009– – – Other(داروهاي داراي سایر آنتی بیوتیکها )4.0سایر%

1793004900001– – – Containing iodine or iodine 

compounds
%4.0داروهاي داراي ید یا ترکیبات ید

1803004900005– – – Containing iodine or iodine 

compounds
%4.0داروهاي داراي ید یا ترکیبات ید

1813208101000
– – 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%

1823208109000– – 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%

1833208901100

– – – 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%

1843208901300

– – – 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%

1853208901901
– – – – 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%

1863208901909– – – – 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%

1873208909101
– – – – 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%

1883208909109– – – – 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%
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1893208909900
– – – 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%

1903401110001– – – Toilet soap (including soap containing 

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

1913401110009– – – Other(صابونها براي مصارف پاکیزگی همچنین  آنهایی که مصارف طبی دارند)0.0سایر%

1923402111000
– – – 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%

1933402119000– – – Other(مواد آلی تانسیواکتیف حتی بسته بندي شده براي خرده فروشی، آنیونیک)0.0سایر%

1943402202000– – Surface-active preparations0.0فرآورده هاي تانسیواکتیو%

1953402209000– – Washing preparations and cleaning 

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

1963402901001

– – – 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

1973402901008– –  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%

1983402909000– – Washing preparations and cleaning 

preparations
%0.0 فراورده هاي شستشو و تمیز کردن

1993506100000
– 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%

2003814001000– 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%

2013814009000– 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%

2023907300000– Epoxide resins0.0رزین هاي اپوکسید%

2033907500000– Alkyd resins0.0رزین هاي الکید%

2043909100000– Urea resins; thiourea resins5.5رزین هاي اوره ئیک؛ رزین هاي تیواوره%

2053909200000– Melamine resins5.5رزین هاي مالمینیک%

2063909390000– – Other(رزین هاي آمینیک)5.5سایر%

2073909400000– Phenolic resins5.5رزین هاي فنولیک%

2083911100000– 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

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

2093911901100

– – – 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%

2103911901300– – – Poly(thio-1,4-phenylene)(تیو-4،1-فنیلن) 6.0پلی%

2113911901900– – – Other(رزین هاي نفت، محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد که از نظر شیمیایی تغییر کرده اند یا خیر)6.0سایر%

2123911909200

– – – 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 

and α-methylstyrene

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%

2133911909900– – – Other
سایر(کوپلیمر p-cresol و divinylbenzene به صورت محلول در N ، N-dimethylacetamide حاوي وزن ٪50 

یا بیشتر از پلیمر)
6.0%

2143917211000

– – – 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

2153917219001– – – – With fittings attached, for use in civil 

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

2163917219009– – – – Other(لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي اتیلن)3.3سایر%

2173917221000

– – – 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

2183917229001– – – – With fittings attached, for use in civil 

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

2193917229009– – – – Other(لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي پروپیلن)3.3سایر%

2203917231001
– – – – 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%

2213917231009– – – – Other( لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي کلروروینیل)3.3سایر%

2223917239001– – – – With fittings attached, for use in civil 

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

2233917239009– – – – Other( لوله و شلنگهاي سخت از پلیمرهاي کلروروینیل)3.3سایر%

2243917290001– – – For use on civil aircraft5)0.0لوله و شلنگهاي سخت از سایر مواد پالستیکی ، براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

2253917290009– – – Other(لوله و شلنگهاي سخت از سایر مواد پالستیکی)3.3سایر%

2263917310001
– – – 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%

2273917310002
– – – 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%

2283917310008– – – Other(باشند Mpa6/27 لوله ها و شلنگهاي قابل انعطاف که داراي یک حداقل تحمل فشارتا حد ترکیدگی)3.3سایر%

2293917390001
– – – 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
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2303917390002– – – – For the manufacture of aircraft 

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

2313917390003– – – – – With fittings attached, for use in 

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

2323917390008– – – – – Other(لوله وشلنگ ها )3.3سایر%

2333919900000– Other( صفحه، ورق، نوار، فیلم ، فویل ، نوار و سایر اشکال پهن، خودچسب  از پالستیک ، حتا به صورت رول)3.3سایر%

2343920102300

– – – – – 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%

2353920102400– – – – – Stretch film3.3فیلم استرچ%

2363920102500– – – – – Other(صفحه ها از پلیمر هاي  اتیلن )3.3سایر%

2373920102800– – – – 0.94 or more3.3سایر صفحات از پلیمرهاي اتیلن داراي وزن مخصوص0.94 یا بیشتر%

2383920104000– – – Other(صفحات از پلیمرهاي اتیلن: ضخامت حداکثر تا 0.125 میلی متر)3.3سایر%

2393920108100

– – – 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%

2403920108900– – – Other(صفحات ازپلیمرهاي اتیلن با ضخامت بیش از 0.125 میلی متر)0.0 سایر%

2413920202101– – – – Film for the manufacture of electrical 

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

2423921901000– – – Of polyesters0.0سایر صفحات از پلی استرها%

2433921903000– – – Of phenolic resins0.0سایر صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی ، از رزینهاي فنولیک%

2443921904100– – – – – 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

2453921904300– – – – – Other
سایر(صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی،  از آمینورزین ها، لمینه 

شده)
0.0%

2463921904900– – – – Other(صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی،  از آمینورزین ها )0.0سایر%

2473921905500– – – Other(صفحات از محصوالت پلیمریزاسیون چگالشی یا تنظیم مجدد ، با یا بدون تغییر شیمیایی)0.0سایر%

2483921906000– – Of addition polymerisation products:0.0سایرصفحات پالستیکی ساخته شده از پلیمریزاسیون افزایشی%

2493921909000– – Other(صفحات، ورقها، ورقه هاي نازك، و نوار از مواد پالستکی) 0.0سایر%

%0.0وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی2503922100000 2503922100000– Baths, shower-baths, sinks and wash-basins0.0وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی%

2513923210000– – Of polymers of ethylene0.0کیسه و کیسه کوچک(ازجمله کیسه هاي مخروطی شکل)از پلیمرهاي اتیلن%

2523923291000– – – Of poly(vinyl chloride)2.7کیسه و کیسه کوچک (ازجمله کیسه هاي مخروطی شکل)از پلی وینیل کلرید%

2533923299000– – – Other(کیسه و کیسه کوچک از سایر مواد پالستیکی)2.7سایر%

2543924100000– Tableware and kitchenware3.3لوازم سرمیز و لوازم آشپزخانه%

2553924900001– – Of regenerated cellulose3.3ظروف میزخوراك، ظروف آشپزخانه، سایر لوازم خانه داري و بهداتشی یا اسباب توالت از پالستیک بازیافتی%

2563924900009– – Other(ظروف میزخوراك، ظروف آشپزخانه، سایر لوازم خانه داري و بهداتشی یا اسباب توالت از پالستیک بازیافتی)3.3سایر%

2573926905000– – 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.

2583926909200– – – Made from sheet3.3سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره هاي 3901 لغایت 3914 ساخته شده از ورقه%

2593926909701– – – – Filter elements (including 

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

2603926909702

– – – – 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%

2613926909703
– – – – 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

2623926909704

– – – – 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%

2633926909705
– – – – – 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%

2643926909706– – – – – 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%

2653926909707

Cylinders with a height of not less than 5 

mm but not more than 

30 mm, with a diameter of not less than 30 

mm, but not more than 150

mm, without optical processing, with 

convex and/or concave and/or flat

end surfaces, for the production of lenses for 

glasses of subheading 9001

50

سیلندرهایی بین 5 میلی متر , و 30 میلی متر ، با قطر بین30 میلی متر  و 150 میلی متر ، بدون پردازش نوري ، با 

محدب و / یا مقعر و / یا مسطح سطوح انتهایی ، براي تولید لنزهاي شیشه اي در زیر شماره900150
0.0%

2663926909709– – – – Other( 3914 سایر مصنوعات از مواد پالستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره هاي 3901 لغایت)2.7سایر%

2674011100003– – With a bore diameter of less than 16 

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

2684011100009– – 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%

2695407691000– – – Unbleached or bleached0.0سایر پارچه هاي تار و پود باف، حاوي حداقل 85٪ وزنی رشته هاي پلی استر ، سفید شده یا سفید نشده%

2705407699000– – – Other(سایر پارچه هاي تار و پود باف، حاوي حداقل 85٪ وزنی رشته هاي پلی استر)0.0سایر%
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2715503200000– 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%

2725701101000– – 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

2735701109000– – Other(فرش و سایرکفپوش ها از مواد نسجی، گره باف، یا آماده مصرف از پشم یا کرك حیوان )0.0سایر%

2745701901000
– – 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%

2755701909000– – Of other textile materials0.0فرش و سایرکفپوش ها از مواد نسجی، گره باف، پرداخت شده یا نشده از سایر مواد نسجی%

2765702100000– Kelem, Schumacks, Karamanie and similar 

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

2775702200000– Floor coverings of coconut fibres (coir)(Coir) 0.0کفپوش ها از الیاف نارگیل%

2785702311000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان%

2795702318000– – – Other(مخملی باف ، پرداخت نشده، از پشم یا موي نرم حیوان)0.0سایر%

2805702321000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر مخملی باف ،پرداخت نشده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی%

2815702329000– – – Other( مخملی باف ، پرداخت نشده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

2825702390000– – Of other textile materials0.0مخملی باف ، پرداخت نشده، از سایر مواد نسجی%

2835702411000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر مخملی باف، پرداخت شده، ازپشم یا موي نرم (کرك) حیوان%

2845702419000– – – Other(مخملی باف، پرداخت شده، ازپشم یا موي نرم (کرك) حیوان)0.0سایر%

2855702421000– – – Axminster carpets0.0فرشهاي اکس مینستر مخملی باف، پرداخت شده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی%

2865702429000– – – Other(مخملی باف، پرداخت شده،از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

2875702490000– – Of other textile materials0.0مخملی باف، پرداخت شده، از سایر مواد نسجی%

2885702501000– – Of wool or fine animal hair(پرداخت نشده ، ازپشم یا موي نرم (کرك) حیوان ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

2895702503100– – – Of polypropyleneپرداخت نشده ، از پلی پروپیلن ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

2905702503900– – – Other( پرداخت نشده ،(Not of pile) نه با ساختار پرزدار)0.0سایر%

2915702509000– – Of other textile materialsپرداخت نشده ، از سایر مواد نسجی ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

2925702910000– – Of wool or fine animal hairپرداخت نشده، از پشم یا موي نرم (کرك) حیوان ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

2935702921000– – – Of polypropyleneپرداخت شده از پلی پروپیلن ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

2945702929000– – – Other(پرداخت شده از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی ،(Not of pile) نه با ساختار پرزدار)0.0سایر%

2955702990000– – Of other textile materialsپرداخت شده ازسایر مواد نسجی ،(Not of pile) 0.0نه با ساختار پرزدار%

2965703100000– Of wool or fine animal hair0.0فرش و سایر کفپوشها از پشم یا موي نرم(کرك) حیوان، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده%

2975703201201
– – – – 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

2985703201209– – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

2995703201800– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

3005703209201
– – – – 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

3015703209209– – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

3025703209800– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،از نایلون یا از سایر پلی آمیدها)0.0سایر%

3035703301200
– – – 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%

3045703301800– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

3055703308201
– – – – 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%

3065703308202– – – – – Printed0.0فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی ، چاپ شده%

3075703308209– – – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

3085703308801– – – – Printed0.0فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی ، چاپ شده%

3095703308809– – – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی)0.0سایر%

3105703902001
– – – 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

3115703902009– – – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی)0.0سایر%

3125703908000– – Other(فرش و سایر کفپوشها، منگوله باف، پرداخت شده یا نشده،ازسایر مواد نسجی)0.0سایر%

3135704100000
– 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%

3145704900000– Other(فرش و سایر کفپوشها، از نمد، منگوله بافی یا پرزپاشی نشده، پرداخت شده یا نشده)0.0سایر%

3155705003000– Of man-made textile materials0.0سایر فرش ها و کفپوش ها از مواد نسجی، پرداخت شده یا نشده، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی%

3165705008000– Of other textile materials0.0سایر فرش ها و کفپوش ها از مواد نسجی، پرداخت شده یا نشده، از سایر مواد نسجی%

3176103390000– – Of other textile materialsلباس مردانه یا پسرانه از سایر مواد نسجی
5,0%, but not less   

0,94 euro per   1 kg 

3186807100001– – Roofing and covering materials6.0اشیا ساخته شده از آسفالت یا از مواد همانند، به صورت رول براي ساخت پوشش سقف یا مواد پوششی%

3196807100009– – Other(اشیا ساخته شده از آسفالت یا از مواد همانند، به صورت رول)6.0سایر%

3206810190001
– – – 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%

3216810190009– – – 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%

3226904100000– Building bricks7.5آجر ساختمان%

3236907211000– – – 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%

3246907219002– – – – – “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%

3256907219003
– – – – – – 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%

3266907219009– – – – – – 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%
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3276907221000– – – 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%

3286907229002– – – – – – “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%

3296907229003– – – – – – 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%

3306907229004– – – – – – “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%

3316907229005
– – – – – – – 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%

3326907229009– – – – – – – 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%

3336907231000– – – 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%

3346907239002– – – – – – “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%

3356907239003– – – – – – 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%

3366907239004– – – – – – “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%

3376907239005
– – – – – – – 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%

3386907239009– – – – – – – 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%

3396907301000– – Unglazed6.0مکعب-هاي موزائیک-کاري و همانند، به استثناي آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می-شوند. بدون لعاب%

3406907309009– – – Other(.مکعب-هاي موزائیک-کاري و همانند، به استثناي آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می-شوند)0.0سایر%

3416907401000– – Unglazed6.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن) بدون لعاب%

3426907409002– – – – – “Schpaltplatten” double tiles“Schpaltplatten”  0.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن)، کاشی هاي دوتایی%

3436907409003– – – – – Other((جال دادن) سرامیک-هاي تمام کاري)0.0سایر%

3446907409004– – – – – “Schpaltplatten” double tiles“Schpaltplatten”  0.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن) بدون لعاب، کاشی هاي دوتایی%

3456907409005– – – – – – With an outer surface not 

exceeding 90 cm²
%0.0سرامیک-هاي تمام کاري (جال دادن)، با مساحت حداکثر 90 سانتی متر مربع

3466907409009– – – – – – Other((جال دادن) سرامیک-هاي تمام کاري)0.0سایر%

ظرفشویی، روشویی، پایه روشویی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند براي 
3476910100000– 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%

3486911100000– Tableware and kitchenware6.0اشیاي سرمیز یا آشپزخانه از چینی%

3496914900000– Other(سایر اشیا از سرامیک)0.0سایر%

3507013221000– – – Gathered by hand7.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، دست ساز%

3517013229000– – – Gathered mechanically7.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، ساخته شده به صورت ماشینی%

3527013281000– – – Gathered by hand0.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي، دست ساز%

3537013289000– – – Gathered mechanically0.0لیوان هاي نوشیدن پایه دار(گیالس) به جز سفالینه هاي شیشه اي، ساخته شده به صورت ماشینی%

3547013331100– – – – 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%

3557013331900– – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، دست ساز)7.0سایر%

3567013339100– – – – 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%

3577013339900– – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي از کریستال سرب دار ، ساخته شده به صورت ماشینی)7.0سایر%

3587013371000– – – Of toughened glass7.0سایر لیوان هاي نوشیدن، از شیشه نشکن%

3597013375100– – – – – Cut or otherwise decorated7.0سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي، برش خورده یا به صورت دیگري تزئین شده%

3607013375900– – – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي، دست ساز)7.0سایر%

3617013379100– – – – – 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%

3627013379900– – – – – Other(سایر لیوان هاي نوشیدن، به جز سفالینه هاي شیشه اي، ساخته شده به صورت ماشینی)7.0سایر%

3637013411000– – – 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%

3647013419000– – – 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%

3657013420000

– – 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%

3667013491000– – – 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%

3677013499100– – – – 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%

3687013499900– – – – 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%

3697013911000– – – Gathered by hand6.0سایر ظروف شیشه اي از کریستال سرب دار، دست ساز%

3707013919000– – – Gathered mechanically6.0سایر ظروف شیشه اي از کریستال سرب دار، ساخته شده به صورت ماشینی%

3717013990000– – Other(سایر ظروف شیشه اي)0.0سایر%

3727113110000– – 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

3737113190000
– – 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
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3747113200000– Of base metal clad with precious metal0.0زیور آالت و جواهرآالت و اجزاء آنها از فلزات معمولی داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها%

3757114110000– – 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

3767114190000
– – 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

3777114200000– 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%

3787115100000– 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

3797115900000– Other(سایر مصنوعات از فلزات گرانبها یا فلزات داراي روکش یا پوشش از فلزات گرانبها)15.0سایر%

3807303001000– 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.

3817303009000– Other(لوله ها و پروفیل هاي توخالی از چدن)7.5سایر%

3827305110001

– – – With an external diameter of 530 mm 

and more, of steel with rupture resistance 

(break-down point) of 565 MPa (or 

57.6 kg(f) per mm2) and more1)

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) قطر خارجی 530 میلی متر و بیشتر ، از فوالد با مقاومت در برابر پارگی

در mm2) و بیشتر

4.0%

3837305110002

– – – 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%

3847305110003

– – – 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%

3857305110008– – – 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%

3867305120000– – Other, longitudinally welded.5.0سایر لوله از نوعی که براي خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود، جوش داده شده از درازا%

3877306900001
– – 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

3887306900009– – Other(سایر لوله ها و پروفیل هاي توخالی، ازآهن یا فوالد )4.0سایر%

3897308400001– – Shaft lining5.0تکیه گاه و لوازم مشابه براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن یا حائل قراردادن، روکش شفت%

3907308400009– – Other(تکیه گاه و لوازم مشابه براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن یا حائل قراردادن)3.8سایر%

3917308905100– – – 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 3917308905100

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

3927308905900– – – Other(صفحه، میله، پروفیل، لوله و همانند از چدن، آهن یا فوالد، آماده شده براي استفاده در ساختمان )3.0سایر%

3937308909801
– – – 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

3947308909809– – – Other(صفحه، میله، پروفیل، لوله و همانند از چدن، آهن یا فوالد، آماده شده براي استفاده در ساختمان )3.0سایر%

3957309001000
– 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%

3967309003000– – 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%

3977309005100– – – 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%

3987309005900– – – – 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 

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

حرارت،

5.0%

3997309009000– 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%

4007311001100– – – Less than 20 l7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش کمتر از 20 لیتر%

4017311001300– – – 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%

4027311001900– – – More than 50 l7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش بیش از 50 لیتر%

4037311003000– – Other(ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده )7.5سایر%

4047311009100– – Less than 1,000 l7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش کمتر از 1000 لیتر%

4057311009900– – 1,000 l or more7.5ظروف چدنی، آهنی یا فوالدي براي گازهاي فشرده یا مایع شده با گنجایش بیش از 1000 لیتر%

4067321111000– – – With oven, including separate ovens9.0اجاق گاز فردار مبله، داراي فر جداگانه%

4077321119000– – – Other(لوازم آشپزي و خوراك گرم کن، با سوخت گازي یا هم با گاز و هم با سایر سوخت ها )10.8سایر%

4087321810000– – 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

4097325991000– – – Of malleable cast iron6.5سایر مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي از چدن انعطاف پذیر%

4107325999009– – – – Other6.5سایر مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي%

4117326200001– – Small cages and aviaries6.5مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي قفس هاي کوچک و پرندگان%

4127326200002– – Wire baskets6.5مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي سبدهاي سیم%

4137326200003– – – For use on civil aircraft5)(5 2.5ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

4147326200009– – – Other5.0ـ مصنوعات از مفتول آهن یا فوالدي%

4157326903000– – Ladders and steps5.0نردبان و پله ها%

4167326904000– – Pallets and similar platforms for 

handling goods
%5.0پالت و سکوهاي مشابه براي حمل کاالها

4177326905000– – Reels for cables, piping and the like5.0قرقره براي کابل ، لوله کشی و موارد مشابه%

4187326906000
– – 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%
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4197326909202

– – – – – 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%

4207326909203
– – – – – 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%

4217326909209– – – – – Other4.5سایر مصنوعات از آهن یا فوالد%

4227326909409– – – – Other5.0سایر مصنوعات از آهن یا فوالد%

4237326909600– – – Sintered5.0سایر مصنوعات ساخته شده  از آهن یا فوالد%

4247326909801
– – – – 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%

4257326909804

– – – – – 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%

4267326909805
– – – – – 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

4277326909807– – – – – Other3.8سایر مصنوعات از آهن یا فوالد%

4287408110000– – 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

4297408191000– – – 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

4307408199000– – – 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

4318402900001– – Of watertube boilers and superheated 

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

4328402900009– – Other(3 دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي تجهیزات برقی )0.0سایر%

4338411990011– – – – For use on civil aircraft5)5 0.0دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

4348411990019– – – – Other( دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب)0.0سایر%

4358411990091– – – – For use on civil aircraft5)5 0.0دیگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب براي براي استفاده در هواپیماهاي غیرنظامی%

4368411990092– – – – – 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

4378411990098– – – – – Other( یگهاي بخار آب و دیگهاي بخار آب )0.0سایر%

– – – With the base diameter of the movable 

crushing cone of 2,200 mm or more, but not  ماشین ها و دستگاه هاي خرد کردن یا ساییدن  با قطر پایه مخروط خرد کننده متحرك 2200 میلی متر یا بیشتر ، اما متجاوز از

4388474200001

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%

4398474200002– – – Other( ماشین ها و دستگاه هاي خرد کردن یا ساییدن) 0.0سایر%

4408474200003

– – – 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%

4418474200005

– – 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%

4428474200009– – 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%

4438474320000– – Machines for mixing mineral substances 

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

4448481801100– – – 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%

4458481801900– – – 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%

4468481803100– – – Thermostatic valves5.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها شیرهاي ترموستاتیک%

4478481803900– – – Other5.0سایر شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها%

4488481804000– – 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

4498481805100– – – – Temperature regulators5.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها تنظیم کننده دما%

4508481805910– – – – – Pressure regulators0.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها تنظیم کننده فشار%

4518481805990– – – – – Other3.5سایر شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها%

4528481806100– – – – – Of cast iron4.5سایر شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها از چدن%

4538481806310

– – – – – – 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%

4548481806320
– – – – – – 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%

4558481806390– – – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها) 3.8سایر%

4568481806900– – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها )0.0سایر%

4578481807100– – – – – Of cast iron0.0شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها از چدن%
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4588481807310

– – – – – – 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%

4598481807320
– – – – – – 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%

4608481807391
– – – – – – – 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%

4618481807399– – – – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها )0.0سایر%

4628481807900– – – – – Other(شیرآالت ، شیرها ، شیرآالت و وسایل مشابه براي لوله ها )0.0سایر%

4638481808110

– – – – – 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%

4648481808120
– – – – – 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)

4658481808191
– – – – – – 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%

4668481808199– – – – – – 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%

4678481808501

– – – – – 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%

4688481808502
– – – – – 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%

4698481808507– – – – – – 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%

4708481808508– – – – – – 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% 4708481808508– – – – – – Other

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

4718481808700– – – – Diaphragm valves
سایر شیرآالت ، شیرها ، دریچه ها و وسایل مشابه :دریچه هاي دیافراگم

0.0%

4728481809902– – – – – 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)

4738481809907– – – – – – 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%

4748516101100– – Instantaneous water heaters:5.0 آبگرمکن هاي فوري یا مخزنی برقی و گرمکن هاي غوطه ور برقی%

4758516108000– – Other(آبگرمکن هاي فوري یا مخزنی برقی و گرمکن هاي غوطه ور برقی )5.0سایر%

4768544111000– – – 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%

4778544119000– – – 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%

4788544499101– – – – – 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%

4798544499108– – – – – – 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%

4808544499301
– – – – – – 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%

4818544499309– – – – – – 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%

4828544499509– – – – – – 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%

4838544499900– – – – – 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%

4848544601000– – 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%

4858544609001
– – – 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%

4868544609009– – – 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%
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4878708291000

– – – 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%

4888708299001

– – – – 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%

4898708299009– – – – 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%

4908708912001– – – – Radiators5)0.0رادیاتورها و قطعات مربوطه%

4918708912009– – – – Parts5)0.0رادیاتورها و قطعات مربوطه%

4928708913501

– – – – – 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%

4938708913509– – – – – 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%

4948708919101

– – – – – – 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%

4958708919109– – – – – – 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%

4968708919901

– – – – – – For the industrial assembly of 

motor vehicles of headings 8701 to 8705, 

other than those specified in sub-subheading  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% 4968708919901

8708 91 200; for the industrial assembly of 

units of motor vehicles of headings 8701 to 

87055)

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

4978708919909– – – – – – 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%

4988708991000

– – – 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%

4998708999301

– – – – – 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%

5008708999309– – – – – Other(8705 اجزا و قطعات و متفرعات مسایل نقلیه موتوري شماره 8701 لغایت ) 0.0سایر%

5018708999701

– – – – – 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%

5028708999709– – – – – Other(8705 اجزا و قطعات و متفرعات مسایل نقلیه موتوري شماره 8701 لغایت ) 0.0سایر%

5038716400000– Other trailers and semi-trailers0.0  سایر تریلرها و نیمه تریلرها%
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