
  ا ایران به اتحادیه اقتصادي اوراسیا.اهم اقالم فهرست امتیازات اعطایی ج

  اهم اقالم  هشت رقمی HSتعداد کد   کاال نوع

گوشت و احشاي خوراکی، ماهی 

  ها و سایر آبزیان

انواع گوشت گاو و گوسفند، ماهی   )تثبیت تعرفه 14( 34

  هاي آزاد، شاه ماهی

کره،عسل،انواع سبزیجات، چاي،   )کد تثبیت تعرفه 23( 63  محصوالت کشاورزي و لبنی

برنج، روغن خام، . بذر جو و ذرت

  انواع آب معدنی ، کنجاله

محصوالت صنایع شیمیایی و 

  وصنایع وابسته

برخی محصوالت داروي،فراورده   )کد تثبیت تعرفه 4( 46

  هاي بهداشتی و آرایشی

مواد پالستیکی و اشیا ساخته شده 

  از این مواد

پلی آمید و رزین پلی آمید،   )تثبیت تعرفه 2(کد  3

  الستیک رویی چرخ

چوب و اشیا چوبی، خمیر چوب و 

  کاغذ و مقوا

چوب اره شده از کاج، تخت   )تثبیت تعرفه 28( 43

فیبرهاي کارنشده، تخته چوبی چند 

ال، خمیر چوب، کاغذ و مقواي 

روزنامه، کاغذ دیواري، کاغذ و 

  مقواي کرافت

نسجی و مصنوعات از این مواد 

  مواد

پنبه هاي حالجی شده، پارچه   )تثبیت تعرفه 5( 18

هاي از کتان، فرش از الیف پلی 

امید، پالتو، لباس از الیاف 

  سنتتیک

  طال و زیورآالت و نقره جات  )تثبیت تعرفه( 17  زیورآالت از فلزات گرانبها

حصوالت تخت نورد شده برخی م  )کد تثبیت 8( 43  فلزات معمولی و مصنوعات آنها

از آهن یا فوالدهاي غیر ممزوج، 

ریل راه آهن، لوله و پروفیل از 

  فوالد زنگ نزن

ماشین آالت و وسایل مکانیکی ، 

  ادوات برقی

موتورهاي پیستونی گازسوز،   )تثبیت 21( 58

بولدوزر،بیل مکانیکی،شیرآالت ، 

ترموستات خودرو، ترموستات هاي 

  برقی

تریلر،موتورسیکلت، اجزا و قطعات   )تثبیت تعرفه 9( 29  و زمینی وسایل نقلیه هوایی

  هلی کوپتر

دوربین، دستگاههاي لرزه نگاري،   )تثبیت تعرفه 2( 6  دستگاههاي اپتیک و عکاسی

  کنتور توالید یا مصرف برق و گاز
  

 



  )ارقام به میلیون دالر( 2018اقالم عمده وارداتی ایران  از اوراسیا  در فهرست اعطایی در سال 

 ردیف

 

  کد

(HS) 

 کدنمانکالتور

 کاهش MFN   2017نرخ   رقمی 8شرح کاال 
  سقف تعرفه

 مورد توافق 

میزان واردات 

 از اوراسیا

میزان واردات 

 از جهان

 ـ سایرجو 10039000 1

5(а 

10(б  

20 April - 20 

August) 

0.0% 

5(а 

10(б  

20 April - 20 

August) 

170 568 

 ـ ـ ـ ذرت دامی 10059010 2

5(а 

10(б  

23 September - 20 

January) 

0.0% 

5(а 

10(б  

23 September - 20 

January) 

137 1937 

 369 89 %10.0 %50.0 %20 ـ ـ روغن خام 15121100 3

 135 57 %5.0 %0.0 %5 ـ ـ الشه یا شقه 2042100 4

5 44071100 
هاي گونه(از کاج   --

 )کاج
5% 0% 5.0% 56 75 

6 2041000 
ـ الشه و شقه بره، تازه 

 کرده یا سرد
5% 0.0% 5.0% 37 113 

7 48010000 
کاغذ روزنامه، به شکل 

 .رول یا ورق
5% 0% 5.0% 22 33 

8 55033000 
ـ آکریلیک یا 

 مدآکریلیک
5% 0% 5.0% 17 176 

 123 12 %5.0 %0.0 %5 ـ عدس  7134000 9

 418 8 %4.0 %43 %7 ـ ـ ـ سایر 30049090 10

 3947 606 جمع کل

 

 


