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8.0...انواع حبوبات نظير نخود، لوبيا، عدس، ماش و1010010

4.3(و بسته بندی  چای  (طبقه بندی)خشک  کردن، سورت )انواع چای 1010020

7.2انواع گياهان طبی و دارویی1010030

8.8انواع گياهان دریایی و اسفنج1010040

8.0انواع بذر و پياز گل و گياه و سبزیجات1010050

8.0انواع نهال، نشاء، قلمه، درختچه، گياهان زینتی و غير زینتی1010060

6.7انواع ميوه و مرکبات1010070

6.7انواع سبزیجات، صيفی جات، قارچ و گياهان ریشه ای خوراکی1010080

6.0انواع دانه های روغنی1010090

6.0انواع رطب و خرما1010100

5.2انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات1010110

8.0 سدر و حنا1010120

7.2…انواع مواد جنگلی از قبيل مازوج، گزنگبين، سقز، کتيرا و 1010130

8.0…انواع تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و1010140

6.0(زنده)انواع احشام و دام خوراکی1010150

7.2(زنده)انواع پرندگان خوراکی1010160

7.2(زنده)انواع آبزیان خوراکی1010170

7.2 زنبور عسل1010180

7.2کرم ابریشم1010190

7.2حيوانات خانگی و پرندگان  غير خوراکی1010200

8.8انواع ماهيهای تزئينی و سایر آبزیان غيرخوراکی1010210

8.0پر انواع مرغ و طيور1010220

8.0(فرآوری نشده)انواع پوست خام و روده 1010230

8.8انواع کود حيوانی1010240

6.4انواع کود گياهی1010250

1010260
انواع کود حاصل از از بازیافت پسماندهای خانگی شهری و روستایی 

(کمپوست )
3.6

8.0سریشوم1010270

1010280
و بسته بندی  چای  (طبقه بندی)خشک  کردن، سورت )انواع چای 

صرفاً اجرت بگير- (
از اجرت دریافتی16.0

6.4%8صرفاً بسته بندی و فروش چای 1010290

5.6انواع بذر گندم و جو1010300
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1020010
کشتار، )گوشت قرمز و سفيد شامل گوشت انواع احشام، دام و طيور 

(انجماد، بسته بندی
2.5

1020020
عمل آوری، انجماد، )گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی 

(خشم و نمک سود کردن و بسته بندی
7.6

8.8انواع کله و پاچه، سيراب و شيردان، دل، جگر، قلوه و از این قبيل1020030

8.8پودر و خمير انواع گوشت دام،طيور و آبزیان1020040

8.0کنسرو انواع گوشت قرمز و سفيد1020050

12.8انواع کنسرو خاویار1020060

8.0انواع تخم ماهی1020070

10.4انواع سوسيس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت1020080

8.8سایر فرآورده های گوشتی1020090

3.8انواع شير و ترکيبات آن1020100

9.6انواع بستنی1020110

7.3انواع شيرخشک1020120

1020130
سایر فرآورده های لبنی نظير انواع خامه، ماست، پنير و مایه پنير، 

دوغ،کره و روغن حيوانی، کشک و غيره
5.2

7.0 انواع تخم مرغ و سایر طيور1020140

8.0تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها1020150

6.7انواع عسل1020160

6.0آرد، پرک و بلغور انواع غالت1020170

1020180
خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش )آرد گندم 

(آرد به قيمت مصوب
1.6

از مجموع درآمد حاصل از فروش 

آرد کيسه گيری شده، سبوس و 

فضوالت

1020190
خرید گندم غير از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش )آرد گندم 

(آرد به قيمت آزاد
4.4

از مجموع درآمد حاصل از فروش 

آرد کيسه گيری شده، سبوس و 

فضوالت

8.0کنسرو انواع غالت1020200

7.2خمير مایه خشک و بهبود دهنده آرد1020210

6.0انواع ماکارونی، رشته و محصوالت آردی مشابه1020220

8.0انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات1020230

8.8کنسرو انواع حبوبات1020240

8.8قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمير حاصل از آنها1020250

7.2انواع دمنوش های گياهی1020260

7.2انواع عرقيات و شيرههای گياهی1020270
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7.2...انواع مواد جنگلی از قبيل مازوج، گزنگبين، سقز، کتيرا و 1020280

9.6انواع آبميوه، انواع شربت، کنسانتره و شيره انواع ميوه جات1020290

9.6انواع سرکه، آبغوره و آبليمو1020300

8.8انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس1020310

8.0انواع شور و ترشی ميوه و سبزیجات1020320

8.8انواع خشکبار و ميوه خشک، پودر و یا خمير انواع ميوه1020330

1020340
و پودر، خالل و ... انواع آجيل نظير تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و

خمير حاصل از آنها
6.9

1020350

پاک کردن، شستن، شکستن، شورکاری، بو دادن، درجه بندی و 

بسته بندی انواع پسته، بادام، گردو، تخمه، کشمش و نظایر آنها 

(صرفاً اجرت بگير)

22.4

7.2انواع زعفران1020360

6.4انواع ادویه جات و سبزی خشک1020370

5.0انواع روغن نباتی1020380

7.9انواع کره گياهی و مارگارین1020390

5.2انواع کنجاله، تفاله، مالس و ضایعات گياهی1020400

1020410
انواع خوراک دام، طيور و آبزیان از ضایعات کشتار، محصوالت 

نباتی و سایر مکملها
3.7

5.7انواع گلوکز و نشاسته از آرد گندم1020420

5.1انواع گلوکز و نشاسته ازآرد ذرت1020430

6.4انواع نمک1020440

4.5(از چغندر یا نيشکر)انواع قند و شکر 1020450

4.0(توليد شده از شکر)انواع قند 1020460

7.2انواع آب معدنی و آب آشاميدنی بسته بندی شده1020470

8.2انواع نوشابه، ماء الشعير و سایر نوشيدنی های گازدار1020480

6.7انواع یخ1020490

10.4 فرآورده های یخی خوراکی نظير فالوده، نوشمک، یخمک و غيره1020500

10.8(توليد کننده و خرده فروشی توام)انواع شيرینی 1020510

7.2(صرفاً توليد کننده  )انواع شيرینی 1020520

8.0(بسته بندی شده)انواع کيک،  بيسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها 1020530

6.9انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها1020540
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9.6انواع شکالت، آدامس، پاستيل و نظایر آنها1020550

9.3انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنير، پولکی و نظایر آنها مکانيزه1020560

6.0انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنير، پولکی و نظایر آنها سنتی1020570

8.0انواع حلوا شکری و ارده مکانيزه1020580

6.7انواع حلوا شکری و ارده سنتی1020590

1020600
انواع چيپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقالت و اجناس 

خوراکی مشابه
11.2

8.8انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنيهای خوراکی مشابه1020610

7.5انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد1020620

10.4انواع غذاهای آماده طبخ1020630

2.9انواع نان سنتی1020640

1020650
انواع نان حجيم، نيمه حجيم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و 

صنعتی
3.9

16.0صرفاً اجرت بگير- آرد گندم 1020660

7.2 روغن کشی و تصفيه روغن1020670

16.0اجرت بگير- نمک کوبی1020680

16.0صرفاً اجرت بگير - (از چغندر یا نيشکر)انواع قند و شکر 1020690

16.0صرفاً اجرت بگير - (توليد شده از شکر)انواع قند 1020700

1020710
توليد انواع کيک یزدی، نان قندی، پيراشکی، نان بستنی و سایر 

نانهای شيرین توسط واحدهای صنفی و صنعتی
9.6

1020720
عرضه مستقيم انواع گوشت دام و طيور به صورت قطعه بندی و بسته 

بندی شده به مصرف کنندگان نهایی
6.4

1030010

استخراج مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ 

آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، 

(صرفاً استخراج )سنگ الشه ساختمانی و نظایر آن 

7.8

1030020

استخراج و فرآوری مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ 

سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و 

(استخراج و فرآوری توأم)سنگی، سنگ الشه ساختمانی و نظایر آن 

9.3

1030030
استخراج مواد معدنی غير فلزی شامل؛ نيترات ها، فسفاتها، سولفاتها، 

(صرفاً استخراج)گرافيت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها
7.8
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1030040

استخراج و فرآوری مواد معدنی غير فلزی شامل؛ نيترات ها، فسفاتها، 

استخراج و )سولفاتها، گرافيت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها 

(فرآوری توأم

9.3

1030050
استخراج مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جيوه، 

(صرفاً استخراج)سرب، روی، مس، تيتانيوم، موليبدن و سایر فلزات 
8.6

1030060

استخراج مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طال، کروم، قلع، جيوه، 

استخراج و )سرب، روی، مس، تيتانيوم، موليبدن و سایر فلزات

(فرآوری توأم

10.1

1030070
استخراج سنگها و کانی های قيمتی و نيمه قيمتی مانند؛ الماس، زمرد، 

(صرفاً استخراج)یاقوت، یشم، فيروزه، انواع عقيق و نظایر آنها 
8.6

1030080

استخراج سنگها و کانی های قيمتی و نيمه قيمتی مانند؛ الماس، زمرد، 

استخراج و فرآوری )یاقوت، یشم، فيروزه، انواع عقيق و نظایر آنها 

(توأم

10.1

10.9استخراج نفت و گاز1030090

6.7توليد-(سنگ بری و سنگ کوبی)انواع سنگهای ساختمانی1040010

6.0انواع سيمان1040020

6.0انواع گچ و آهک1040030

6.0انواع شن و ماسه1040040

4.3انواع آجر1040050

3.3(دستی)آجر سنتی 1040060

7.3انواع آجرنما، تزئينی و نسوز1040070

1040080
انواع مالت و بتون آماده، قطعات بتونی و سيمانی نظير تيربرق، 

...تيرچه، ایرانيت، لوله ،تراورس و
7.3

6.7انواع موزائيک1040090

8.0اشياء تزئينی، کناف و قطعات پيش ساخته گچی1040100

1040110
انواع کاشی و سراميک،سفال و چينی بهداشتی ساختمانی و 

محصوالت مشابه
6.7

8.0انواع پشم سنگ،پشم شيشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه1040120

7.3انواع بتونه1040130

8.0سایر انواع مصالح ساختمانی1040140

5.0بازیافت انواع نخاله های ساختمانی1040150
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8.4انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی1050010

8.4انواع صابون، شامپو، خميردندان و خمير ریش1050020

1050030
و  (غيرطبی)انواع رسوب گير، جرم گير و مواد ضدعفونی کننده 

سایر انواع مواد پاک کننده و تميزکننده
7.8

7.1انواع اسيدهای چرب1050040

7.8ضد یخ سيمان و بتون1050050

8.4(معدنی و آلی)انواع مواد و ترکيبات شيميایی صنعتی1050060

1050070
انواع مواد، ترکيبات و معرفهای شيميایی آزمایشگاهی نظير انواع 

اسيد، اکسيد، مشتقات مولبيدن، سلفات، باز و نظایر آنها
8.4

1050080
انواع مواد محترقه از قبيل باروت، شوره، زرنيخ، گوگرد، فسفر و 

امثال آن
8.4

5.8انواع کود شيميایی، سموم و مواد حشره کش1050090

5.8سایر انواع مواد دفع آفات نباتی و کشاورزی1050100

7.1انواع کبریت1050110

7.1انواع پودر، کف و خمير آتش نشانی1050120

1050130
انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظير موکت، کفش، چوب، آهن، 

پی و ی سی و نظایر آنها
7.8

1050140
انواع رنگ صنعتی نظير خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف 

صنعتی
9.1

7.8سایر انواع رنگ ها نظير ساختمانی، نساجی و غيره1050150

6.5انواع رزین1050160

7.1انواع تينر1050170

7.1انواع جوهر و مرکب چاپ1050180

6.5....انواع لعاب کاشی، سراميک، سفال، چينی و 1050190

7.1انواع موم1050200

7.1انواع شمع روشنایی1050210

1050220
انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فيلمهای عکاسی و داروی 

ظهور آنها
7.1

7.1انواع فيلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها1050230

7.1سایر مواد و لوازم مصرفی شيميایی در صنعت عکاسی و فيلمبرداری1050240

7.8انواع گازهای صنعتی1050250

7.8انواع الکل صنعتی و غير طبی1050260

7.8انواع گازهای طبی1050270
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8.9انواع روغنهای پایه نفتی و محصوالت مشابه1060010

7.0انواع قير و آسفالت1060020

7.0انواع محصوالت ایزوگام و ایزوالسيون1060030

8.3انواع روغن جال و پارافين1060040

8.3انواع واکس و پوليش1060050

8.9سایر انواع فرآورده های نفتی1060060

4.1بازیافت انواع ضایعات و پسماندهای نفتی و روغن کار کرده1060070

8.3تغليظ و بسته بندی قير1060080

5.7انواع قير از وکيوم باتوم1060090

1070010
انواع داروهای مورد استفاده انسان نظير انواع آمپول، سرم، شربت، 

قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی
11.3

1070020
انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طيور، آبزیان و سایر 

حيوانات
9.0

12.0انواع مواد نيروزا، مکملهای پروتئينی و امثال آن1070030

11.3انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی1070040

9.0انواع آمالگام، گچ دندان و نظایر آنها1070050

9.0انواع گاز استریل، تنسوپالست، باندهای کشی و نظایر آنها1070060

9.0سایر لوازم طبی مصرفی نظير سرنگ، سوزن سرنگ و نظایر آنها1070070

1.5بازیافت یا امحاء پسماندهای پزشکی1070080

11.0انواع محصوالت، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها1080010

11.0انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها1080020

8.8انواع محصوالت پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی1080030

1080040
انواع شانه، فرچه، برس، موچين، ناخن گير، تيغ خودتراش و سایر 

انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غير الکتریکی
8.8

1080050
سایر انواع محصوالت مصرفی بهداشتی نظير اسکاچ، سيم ظرفشویی 

و غيره
8.8

5.2(به استثنای پنبه هيدروفيل)انواع پنبه 1090010

8.3پنبه هيدروفيل1090020

6.9انواع پشم، مو و کرک1090030

7.6پيله کرم ابریشم و ابریشم خام1090040
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1090050
انواع نخ و الياف طبيعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، 

کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا
5.2

1090060
انواع نخ، طناب و الياف مصنوعی از جنس نایلون، پالستيک،پلی 

استر، آکروليک، ویسکوز، چيپس، پلی اکریل، استرچ و غيره
6.2

6.2انواع پارچه های تریکو و کشباف1090070

8.9انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل1090080

6.9انواع پارچه چتایی و گونی1090090

3.8انواع کيسه از گونی، چتایی و نظایر آن1090100

8.3انواع پارچه زری باف، ترمه باف و گالبتون دوز1090110

7.6انواع پارچه های مبلی و پرده ای1090120

6.1سایر انواع پارچه1090130

9.6انواع پرده1090140

9.6انواع روتختی، روبالشی، روميزی، رومبلی و نظایر آنها1090150

8.3انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها1090160

8.3انواع چادر، سایبان، خيمه اقامت، پشه بند و کيسه خواب1090170

6.9انواع فتيله و توری چراغ1090180

3.8انواع قالی، قاليچه دستباف1090190

7.6انواع تابلو فرش ماشينی1090200

3.8انواع تابلو فرش دستباف1090210

5.5 انواع زیلو و جاجيم، گليم و نمد1090220

1090230
کارخانجات و کارگاههای دارای )انواع فرش و قاليچه  ماشينی 

(مراحل ریسندگی و بافندگی و تکميل
7.6

1090240
کارخانجات و کارگاههای دارای )انواع فرش و قاليچه  ماشينی 

(مراحل بافندگی و تکميل
6.9

1090250
کارخانجات و کارگاههای فقط دارای )انواع فرش و قاليچه  ماشينی 

(مرحله بافندگی
4.5

6.9انواع موکت، پادری و روفرشی ماشينی1090260

6.9انواع پتو1090270

6.9انواع پشتی1090280

8.9حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی1090290

8.9انواع پرچم1090300

9.6صرفاً اجرت بگير- انواع پنبه 1090310



مالحظات1400سود فعالیت شرح فعالیتکد یونیک

13.8صرفاً اجرت بگير- انواع پارچه های تریکو و کشباف 1090320

12.4دوخت و فروش توأم انواع پرده1090330

1090340
دوزنده و فروشنده انواع چادر، سایبان، خيمه اقامت، پشه بند و کيسه 

خواب
9.6

5.5نمدمال و نمدفروش1090350

10.3صرفاً اجرت بگير- انواع پشتی 1090360

7.3انواع البسه زیر مردانه و بچه گانه1100010

9.3انواع البسه زیر زنانه1100020

6.7انواع پيراهن اعم از مردانه و بچگانه1100030

10.0 انواع پيراهن زنانه1100040

6.7انواع جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه1100050

8.0انواع کاله، دستکش و کمربند1100060

8.7انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه1100070

11.3انواع لباس عروس1100080

1100090
انواع لباس با کاربری ویژه نظير انواع لباس، دستکش و کاله ایمنی، 

لباس کار و فرم، لباس بيمار و بيمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها
6.7

6.7انواع لباس  ورزشی1100100

1100110
انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه 

گانه
6.7

8.7انواع پوشاک و البسه از جنس جير و چرم1100120

1100130
غير از تریکو، )سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه 

(کشباف، کاموا، جير و چرم
8.0

8.0کاال و لوازم خرازی1100140

5.2و روده فرآوری شده (ساالمبور)انواع پوست دباغی شده 1110010

5.8انواع چرم طبيعی1110020

7.1انواع چرم مصنوعی نظير جير، ورنی و نبوک1110030

7.1انواع مصنوعات چرمی1110040

5.2انواع کفش چرمی و غير چرمی1110050

5.2اجزاء انواع کيف و کفش از هر جنس1110060

8.4انواع کيف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غير چرمی1110070

8.4انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غير چرمی1110080
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1110090
انواع روکش صندلی و عرق گير اتومبيل و سایر لوازم تودوزی 

اتومبيل
8.4

3.9انواع پوست دباغی شده1110100

1120010
انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشين لباسشویی، ظرفشویی و 

قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها
6.6

1120020
انواع  اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومينه و قطعات و لوازم 

یدکی مربوط به آنها
6.6

6.6انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و قطعات و لوازم یدکی مربوطه1120030

1120040
سایر دستگاههای صوتی و تصویری و قطعات و لوازم یدکی مربوط 

به آنها
6.6

6.0انواع چرخ خياطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه1120050

1120060

سایر لوازم خانگی نظير جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبميوه گيری، 

مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، 

سماور و از این قبيل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها

7.2

7.2انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه1120070

6.6انواع هود و هواکش خانگی1120080

6.1انواع رایانه، ماشينهای اداری و تجهيزات جانبی1130010

6.4قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشينهای اداری1130020

4.2انواع نرم افزار1130030

1130040
لوازم مصرفی رایانه و  ماشينهای اداری نظير دیسکت، سی دی، دی 

وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغيره
5.8

12.9توليد انواع نرم افزار به موجب قرارداد1130050

6.7(اطاق عمل و نظایر آن)انواع چراغهای بيمارستانی 1140010

1140020

انواع لوازم و تجهيزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بيمارستانی، 

آزمایشگاهی و توانبخشی،  کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و 

و نظایر آنها (به غير از ویلچر)لوازم مورد استفاده معلولين 

7.3

7.3انواع لوازم و تجهيزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها1140030

7.3اتواع دماسنج طبی1140040

7.3انواع لوازم و تجهيزات دامپزشکی و نظایر آنها1140050

1150010

انواع لوازم و تجهيزات عکاسی، فيلمبرداری، صداگذاری، نور 

پردازی، دوبالژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فيلم و عکس و سایر تجهيزات 

وابسته

7.6

11.7ادوات و وسایل موسيقی و موزیک1150020
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7.6عينک ساز-انواع لنز و قاب عينک و قطعات و لوازم مربوطه1150030

7.6انواع عينک آفتابی1150040

1160010
انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم 

مربوطه
7.3

8.0انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه1160020

1160030
تجهيزات توزیع و کنترل نيروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، 

سيمهای هادی و مقره و امثال آنها
6.7

6.0انواع سيم و کابل برق، آنتن، شبکه، فيبر نوری1160040

6.0کليد و پریز، فيوز، سرپيچ، دوشاخ و کيتهای الکترونيک و نظایر آنها1160050

7.3انواع المپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهيزات روشنایی برقی1160060

8.7انواع آیينه و شمعدان، لوستر وآباژور1160070

1160080
انواع دزدگير، دوربين های مدار بسته و سيستمهای حفاظتی و هشدار 

دهنده
7.3

7.3انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی1160090

6.0انواع دستگاهها و تجهيزات مخابراتی و قطعات یدکی و جانبی آنها1160100

6.0انواع گوشی تلفن ثابت و همراه و قطعات یدکی و جانبی آنها1160110

7.3انواع دماسنج های صنعتی1160120

7.3(به استثناء کفش و لباس)انواع وسایل، لوازم و تجهيزات ورزشی 1160130

7.3انواع دستگاههای توزین و تجهيزات و لوازم یدکی مربوطه1160140

7.3انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه1160150

7.3انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه1160160

1160170
ابزار و وسایل اندازه گيری دقيق علمی و وسایل کنترل کيفيت 

الکترونيک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی
8.0

7.3انواع هود و هواکش صنعتی1160180

1160190
انواع دستگاههای تهویه، کولر، هواساز، چيلر، برج خنک کننده و 

قطعات و تجهيزات و لوازم یدکی مربوط به آنها
7.3

1160200
انواع هيتر، یونيت، سيستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ و لوازم یدکی 

مربوط به آنها
7.3

1160210
انواع فن کویل، پکيج و قطعات و تجهيزات و لوازم یدکی مربوط به 

آنها
7.3
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1160220
انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهيزات، قطعات و لوازم 

یدکی مربوطه
7.3

1160230
انواع دیگ و ماشين بخار و تجهيزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط 

به آنها
7.3

7.3انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن1160240

7.3انواع دستگاه تصفيه آب1160250

6.7انواع چرخ خياطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه1160260

3.7بازیافت انواع باطری و پسماندهای الکترونيکی و الکتریکی1160270

8.5انواع خودرو سبک و سنگين1170010

1170020

انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی،انواع کفی، اتاق و بدنه، مخازن 

گازی، کولر و سایر تجهيزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و 

به جز الستيک، باطری، شيشه، روکش صندلی، عرق گير و )سنگين 

(سایر لوازم تو دوزی اتومبيل

3.7

6.7انواع موتورسيکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری1170030

6.7انواع چرخهای موتوری معلولين1170040

1170050
لوازم یدکی و قطعات و تجهيزات جانبی مربوط به انواع 

موتورسيکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولين
6.7

6.7(بدون موتور)انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولين  1170060

1170070
لوازم یدکی، قطعات و تجهيزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه، 

(به جز الستيک)چرخهای معلولين و کالسکه بدون موتور 
6.7

1170080
انواع الستيک، تيوپ، روکش الستيک و تایر انواع خودرو، 

موتورسيکلت، دوچرخه و ماشين آالت
5.5

6.7انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه1170090

1170100
و لوازم و قطعات جانبی  (اعم از تفریحی، ورزشی و غيره)انواع قایق 

مربوطه
7.3

1170110
انواع قطار، لوکوموتيو، واگن، تراموا و تجهيزات و قطعات جانبی و 

لوازم متعلقه آن
6.1

1170120
انواع هواپيما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهيزات 

مربوط به آنها
6.1

1170130
انواع گالیدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهيزات 

مربوط به آنها
6.1
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1180010
انواع دستگاهها و تجهيزات باال برنده و جابجا کننده، جک، 

جرثقيل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها
7.9

9.3انواع آسانسور، پله برقی و تجهيزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه1180020

1180030
انواع ماشين آالت و تجهيزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، 

دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها
6.4

1180040
انواع ماشين آالت و ماشين ابزار صنعتی و لوازم، تجهيزات و قطعات 

یدکی مربوطه
7.1

1180050
انواع ماشين آالت متالوژی و لوازم، تجهيزات و قطعات یدکی 

مربوطه
7.1

1180060
ماشين آالت معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی 

مربوطه
7.1

7.1ماشين آالت عمل آوری  مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه1180070

7.1ماشين آالت عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه1180080

1180090
ماشين آالت توليد منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات 

یدکی مربوطه
7.1

7.1سایر ماشين آالت، لوازم و قطعات یدکی مربوطه1180100

12.9طراحی، مونتاژ و نصب انواع آسانسور و پله برقی1180110

1190010

انواع محصوالت فلزی آهنی، فوالدی و چدنی شامل انواع شمش، 

بلوم، بيلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد 

، (غير از مصارف برقی)یا رول، گلوله، ميله، ميلگرد، سيم و کابل 

نبشی، ناودانی، قوطی، پروفيل، تير، ریل، تراورس و پودر فلزات 

مزبور

6.4
توليدکننده لوله پروفيل و : تذکر

 درصد6 (نورد سرد)قوطی 

6.4 قطعات آهنی، فوالدی و چدنی حاصل از  ریخته گری1190020

1190030

به استثناء فلزات قيمتی نظير طال، )انواع محصوالت فلزی غيرآهنی 

شامل انواع شمش، بلوم، بيلت، اسلب، ورق، صفحه،  (نقره و پالتين

تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، ميله یا ميلگرد، 

، نبشی، ناودانی، (غير از مصارف برقی)فویل، مفتول، سيم و کابل 

قوطی، پروفيل، تير، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور

6.4

6.4قطعات فلزات غيرآهنی حاصل از ریخته گری1190040
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11.4انواع زیورآالت و جواهرات بدلی1190050

1190060

برشکاری،پرسکاری،تراشکاری، جوشکاری،چرخکاری،خمکاری، 

و  (سند بالست)سوهانکاری، اسپارک کاری، حکاکی، پرداخت 

مدل سازی انواع فلز

7.1

7.1ذوب، تصفيه، ریخته گری، تغليظ، کربونيزه و سفت کردن انواع فلز1190070

1190080
آبکاری ولعابکاری،رنگ کاری کوره ای و استاتيک و گالوانيزه 

کردن انواع فلز
9.3

7.1انواع داربست فلزی1190090

7.1قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل1190100

6.4انواع کانکس، کانتينر،کاروان، کيوسک و خانه پيش ساخته1190110

1190120
شامل درب، پنجره، )انواع قطعات و سازه های پيش ساخته ساختمان 

(حفاظ، پانل و غيره
7.1

7.1(فلزی)انواع شيرآالت و اتصاالت 1190130

1190140
انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظير ظرفشویی، وان، سيفون و امثال 

(فلزی)آنها 
7.1

1190150
قفل و لوال، دستگيره، پيچ و مهره، ميخ، )انواع ابزار و یراق آالت 

(...بست و گيره، سيم خاردار، زنجير، فنر و
7.1

1190160
انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خياطی، قنادی، زرگری و 

(غير الکتریکی)نظایر آنها 
7.1

7.1(فلزی)دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شيروانی 1190170

1190180
انواع ميز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابينت، فایل، قفسه، 

(فلزی)جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها
7.1

7.9(غير برقی)انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی 1190190

7.9(فلزی)صنایع دستی و مصنوعات تزیينی 1190200

7.1انواع سيلندر و کپسول گاز، رگالتور و شير سيلندر گاز1190210

7.9انواع کپسول آتش نشانی و تجهيزات و لوازم مربوطه1190220

7.1(فلزی)انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی1190230

8.6انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی1190240

7.9(فلزی)انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی 1190250

7.9انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه1190260

1190270
انواع لوازم و تجهيزات صيد، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و 

لوازم متعلق به آنها
8.6
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7.1انواع کليد خام1190280

7.9(فلزی)انواع تابلو، گاردریل و عالئم راهنمایی و رانندگی1190290

7.9انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک1190300

6.4(به استثناء وزنه ورزشی)انواع وزنه 1190310

1190320
به استثناء )بازیافت ضایعات و قراضه انواع فلزات آهنی و غير آهنی 

(فلزات گرانبها
5.7

9.3اوراق، اسقاط و بازیافت انواع خودرو و ماشين آالت1190330

7.1سایر مصنوعات فلزی1190340

5.0 استحصال و جداسازی فلز موليبدن از کنسانتره مس1190350

1190360

برشکاری،پرسکاری،تراشکاری، جوشکاری،چرخکاری،خمکاری، 

و  (سند بالست)سوهانکاری، اسپارک کاری، حکاکی، پرداخت 

صرفاً اجرت بگير- مدل سازی انواع فلز 

14.3

1190370
ذوب، تصفيه، ریخته گری، تغليظ، کربونيزه و سفت کردن انواع فلز 

صرفاً اجرت بگير- 
14.3

1190380
آبکاری ولعابکاری،رنگ کاری کوره ای و استاتيک و گالوانيزه 

صرفاً اجرت بگير- کردن انواع فلز 
17.9

1190390
توليد کننده قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل 

صرفاً اجرت بگير- 
17.9

17.9 آهنگر و آلومينيوم ساز اجرت بگير1190400

17.9صرفاً اجرت بگير - (فلزی)انواع شيرآالت و اتصاالت 1190410

1190420
انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظير ظرفشویی، وان، سيفون و امثال 

اجرت بگير (فلزی)آنها 
17.9

15.7حلبی ساز اجرت بگير1190430

1190440
صرفاً - انواع سيلندر و کپسول گاز، رگالتور و شير سيلندر گاز 

اجرت بگير
14.3

1190450
صرفاً توليدکننده اجرت  - (فلزی)انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی 

بگير
17.9

12.9 اوراق کننده خودرو، ماشين آالت و نظایر آن و اوراق فروش1190460

4.3استحصال و جداسازی طالو نقره از کنسانتره مس1200010

6.0شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره1200020

1200030
به )شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طال و پالتين 

(استثناء انواع سکه و زیور آالت
5.3

4.7انواع سکه طال1200040
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1200050

شامل انواع زیورآالت از جنس )انواع طال، جواهر و سنگهای قيمتی

طال و پالتين، سنگهای قيمتی و یا سنگهای قيمتی نصب شده بر روی 

(طال و پالتين

4.7

1200060
- توليد کننده شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره 

صرفاً اجرت بگير
16.7

1200070
توليد کننده شمش و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طال و 

صرفاً اجرت بگير - (به استثناء انواع سکه و زیور آالت)پالتين 
16.7

1200080

شامل انواع )توليد کننده انواع طال، جواهر و سنگهای قيمتی

زیورآالت از جنس طال و پالتين، سنگهای قيمتی و یا سنگهای 

صرفاً اجرت بگير - (قيمتی نصب شده بر روی طال و پالتين

21.3

5.5انواع الوار، تير و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی1210010

1210020
انواع تخته سه الیی، فيبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرميکا و 

روکش چوبی
5.5

1210030
انواع ميز و صندلی، مبلمان  وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، 

(...چوبی، ام دی اف و)ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها 
6.8

6.2ميز و صندلی و نيمکت مدارس1210040

8.0(...چوبی، ام دی اف و)انواع کابينت 1210050

8.0انواع کفپوش و پارکت چوبی1210060

7.4انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان1210070

8.0انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئينی چوبی1210080

6.2انواع پوشال کولر1210090

6.8انواع قاب عکس، قاب تابلو و غيره1210100

6.2هيزم و زغال چوب1210110

1210120
، قرقره، دوک و ماسوره چوبی، (چوبی)انواع حصير و جارو دستی 

چوب پنبه، بادبزن
5.5

3.1انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی1210130

6.8(چوبی)انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی 1210140

5.5سایر مصنوعات چوبی1210150

8.6انواع درب ضد سرقت1210160

1210170

 توليد و فروش توأم انواع ميز و صندلی، مبلمان  وانواع کتابخانه، 

چوبی، ام )سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها 

(...دی اف و

11.7
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15.4توليد کننده اجرت بگير - (چوبی)انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی 1210180

6.7ميله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شيشه ای1220010

1220020
نسوز، نشکن، دوجداره، )انواع شيشه جام، تخت، خم و ایمنی 

(...سکوریت و سندبالست و 
6.7

6.7شيشه انواع وسائط نقليه1220030

6.7انواع بطری و شيشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی1220040

6.7(به غير از آینه و شمعدان)انواع آینه و تابلوهای آینه ای 1220050

6.7انواع ظروف شيشه ای، بلوری و کریستال1220060

6.7حباب لوستر و المپ1220070

1220080
سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیينی شيشه ای، بلوری و 

کریستالی
6.7

7.3انواع دکوراسيون و ميز شيشه ای1220090

8.7انواع آکواریوم و قطعات و تجهيزات جانبی1220100

6.7سایر محصوالت شيشه ای1220110

6.0بازیافت انواع شيشه1220120

7.3انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اوليه پالستيک1230010

6.3(خام)انواع کائوچو 1230020

8.0انواع مصنوعات از جنس کائوچو1230030

8.0انواع فوم و ابر و اسفنج1230040

1230050
انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، ميله، تسمه، تور، نوار 

و مقاطع هندسی از جنس پالستيک
7.3

1230060
انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، ميله، تسمه، تور، نوار 

و مقاطع هندسی از جنس فایبر گالس
7.3

1230070
انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، ميله، تسمه، تور، نوار 

و مقاطع هندسی از جنس الستيک
7.3

1230080

انواع مصنوعات پالستيکی ساختمان نظير انواع درب و پنجره، 

پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پيش ساخته ساختمان، کيوسک 

و محل اسکان موقت از جنس پالستيک

7.3

1230090
انواع لوله و شيرآالت و اتصاالت پوليکا و پی وی سی ساختمان و 

انواع لوازم بهداشتی پالستيکی ساختمان
7.3

7.3انواع لوله و اتصاالت از جنس پلی اتيلن1230100
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1230110
انواع مبلمان، ميز، نيمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، 

ویترین نظایر آنها از جنس پالستيک
7.3

1230120
انواع مبلمان، ميز، نيمکت و صندلی، کمد، فایل، جالباسی، قفسه، 

ویترین و نظایر آنها از جنس فایبر گالس و پلکسی گالس
7.3

1230130
انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئينی از جنس پالستيک، 

مالمين، فایبر گالس و پلکسی گالس و نظایر آنها
7.3

7.3انواع ظروف یکبار مصرف پالستيکی و کيسه نایلون1230140

7.3انواع ظروف الستيکی1230150

7.3انواع شيلنگ الستيکی و پالستيکی1230160

7.3انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس الستيک و پالستيک1230170

7.3انواع عالیم راهنمایی و رانندگی از جنس الستيک و پالستيک1230180

5.3(پالستيک)بازیافت انواع پليمرها 1230190

3.7(راورها)بازیافت انواع الستيک ها 1230200

7.3انواع شبرنگ، روزرنگ، استيکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه1230210

1230220
سایر انواع محصوالت ساخته شده از جنس پالستيک و فایبر گالس 

و پلکسی گالس
7.3

7.3سایر انواع محصوالت ساخته شده از جنس الستيک1230230

6.7بازیافت انواع پت1230240

5.1مواد اوليه انواع کاغذ و مقوا1240010

5.1انواع کاغذ و مقوا1240020

6.4انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی1240030

6.4انواع مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک و نظایر آنها1240040

5.7انواع دفتر، دفترچه، تقویم، سررسيد و نظایر آنها1240050

6.4انواع پوشه، کالسور، زونکن و سایر انواع نوشت افزار و لوازم التحریر1240060

7.0انواع لوازم مهندسی1240070

7.0انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها1240080

7.0انواع آلبوم1240090

7.0انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی1240100

7.0کاغذ دیواری1240110

5.1بازیافت انواع کاغذ و مقوا1240120
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6.4سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی1240130

1240140
- انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی 

توليد کننده اجرت بگير
15.9

2.5انتشار کتاب1240150

3.2انتشار انواع روزنامه، مجله، نشریات و ژورنال1240160

12.8انواع توتون و تنباکو و سایر انواع محصوالت دخانی1250010

12.8انواع سيگار1250020

1260010
تهيه کننده انواع فيلم و سریال تلویزیونی، سينمایی، آموزشی، 

، مستند و غيره(پویانمایی)تبليغاتی، انيميشن 
8.8

1260020
انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی 

مربوطه
9.6

سيسمونی کودک1260030
در مورد هر کدام از اقالم از 

.نسبت مربوطه استفاده شود

10.4انواع گل و ميوه مصنوعی1260040

16.0انواع کاله گيس و موی مصنوعی1260050

4.4انواع تسبيح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی1260060

8.0انواع چتر و عصا1260070

8.8انواع پالک، کليشه و مهر و آرم1260080

 درصد24اجرت بگير  11.2سورت و بسته بندی انواع کاال و مواد غذایی1260090

16.0 قليان و لوازم جانبی1260100

1260110
به غير از )سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشياء تزئينی و غيره 

(جواهرات و سنگهای قيمتی
11.2

8.0ظروف و سایر انواع محصوالت چينی، سفالی و سراميک1260120

1260130
عمل آوری، انجماد و بسته بندی گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان 

خوراکی
8.8

8.0 سند بالست و مدل سازی انواع فلز1260140

1260150
تراشکاری، حکاکی، خمکاری، سوراخکاری، ماتکاری، سند بالست 

و نقاشی انواع شيشه
21.6

1260160
چوب بری، رنده کاری و پرسکاری، حکاکی، خراطی، مشبک 

کاری، رنگ کار و پلی استرکار انواع چوب
21.6

1260170
حالجی، ریسندگی، تابندگی و سيگاره پيچ انواع نخ و الياف طبيعی 

و مصنوعی
6.4

12.8حجاری و حکاکی انواع سنگ1260180
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10.4انواع جعبه جواهر و زیور آالت1260190

8.0...انواع تجهيزات دفاع شخصی نظير انواع افشانه، شوکر، باتوم و 1260200

1260210
تهيه کننده انواع فيلم و سریال تلویزیونی، سينمایی، آموزشی، 

صرفاً اجرت بگير- ، مستند و غيره (پویانمایی)تبليغاتی، انيميشن 
20.0

1260220
حالجی، ریسندگی، تابندگی و سيگاره پيچ انواع نخ و الياف طبيعی 

صرفاً اجرت بگير- و مصنوعی 
12.8

1260230
توسط اشخاص دارای مجوز از  (ارز دیجيتال)استخراج رمز ارز 

وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر مراجع ذی صالح
12.0

1260240
به استثنای )توسط سایر اشخاص  (ارز دیجيتال)استخراج رمز ارز 

(اشخاص دارای مجوز
24.0


