
شماره سریال:           ١١١٩٣٧٨٦ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/١٢٤٨٧١شماره:
١٤٠١/٠١/٣١تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
پیرو بخشنامه شماره ١٤٠١/٢٢/١١٥٢٩٠ مورخ ١٤٠١/٠١/٣٠ موضوع اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی وکاالهای صنایع معدنی به 
پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٣٦٩٥٤ مورخ ١٤٠١/٠١/٣٠ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم به نامه شماره 
٦٠/٣٤١٨٢ مورخ ١٤٠١/٠١/٢٨ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص اصالحیه جدول عوارض صادراتی مواد معدنی 
و کاالهای صنایع معدنی (منضم به فهرست و کدهای طبقه بندی محصوالت مذکور و میزان عوارض متعلقه) عیناً جهت اقدام وفق مفاد 
نامه های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. ضمناً با عنایت به مفاد نامه های شماره ٦٠/٣٣٣٠٤ 
مورخ ١٤٠١/٠١/٢٧ مدیر کل دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت بانضمام نامه شماره ٦٠/٣٢٠٨٤ مورخ 
١٤٠١/٠١/٢٥ مدیرکل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه (تصاویر پیوست)، آندسته از کاالهایی که قبل از وضع عوارض صادراتی از 
سوی ستاد تنظیم بازار، در گمرک اظهار شده باشند [با رعایت بند«ب» ماده ١١ مکرر آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات] مشمول عوارض صادراتی نمی باشند. همچنین تاکید میگردد در خصوص عوارض صادراتی قراضه فلزات مطابق با مفاد 
مصوبه شماره ٨٩٨٤٣ مورخ ١٣٩٣/٧/٢٩ شورای اقتصاد به میزان ٨٠ درصد اقدام گردد. در پایان یادآوری میگردد ضوابط ابالغی در 

خصوص ساماندهی صادرات لوله و پروفیل، محصوالت فلزی، مقاطع طویل و ... همچنان به قوت خود باقی است.

 

 

رونوشت:
معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری احتراماً در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦ مورخ ٩٩/٠٨/١٢ آن معاونت و نیز نامه شماره  -

٩١/١٤٩٤٧٥ مورخ ٩٩/١٠/٠١ معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت اموراقتصادی و دارایی جهت استحضار

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين







شرح محصول تعرفهردیف
درصد عوارض 

صادراتی

22 درصد60 تا 40سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن 126011110

22 درصد60 تا 40سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 226011130

22 درصد به باال60سنگ آهن مگنتیت دانه بندی با خلوص آهن 326011140

22(خاکستر پیریت)پیریت آهن تفته 426012000

20 درصد به باال60سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن 526011120

20کنستانتره آهن626011150

20سنگ آهن فشرده نشده به جز دانه بندی و کنستانتره726011190

14گندله آهن826011200

11آهن اسفنجی97203

22چدن107201

22اسلب117207

8ورق گرم127208

8ورق سرد137209

5ورق گرم آلیاژی147225

5ورق قلع اندود1572101200

5نبشی1672162100

5ناودانی1772163100

17بیلت187206

8میله ها ،گرم نورد شده به صورت تومار از فوالدهای غیر ممزوج197213

8سایر میله ها از آهن یا از فوالد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده گرم نورد شده207214

8سایر میله ها از آهن یا فوالدهای غیر ممزوج217215

8میله ها گرم نورد شده به صورت تومارهای نا منظم از سایر فوالدهای ممزوج227227

8سایر میله ها از فوالدهای ممزوج237228

I8تیرآهن با مقطع 2472163200

H8تیرآهن با مقطع 2572163300

14شمش آلیاژی267224

8فروسیلیس27720221

2فرومولیبدن2872027000

8فروکروم29720241

8کلینکر3025231000

5سیمان(25231000به جز )312523

2شیشه ریختگی و شیشه تخت شده به صورت صفحه یا پروفیل327003

2شیشه کشیده شده و شیشه باد شده به صورت ورق337004

2شیشه فلوت347005

11آلومینا3528182000

11آلومینیوم367601

8میله و پروفیل آلومینیومی377604

8صفحه ، ورق و نوار آلومینیومی387606

8لوله آلومینیومی397608

5کنستانتره مس40260300

5کاتد مس و قطعات کاتد مس4174031100

2شمش مفتول سازی مسی4274031200

2شمش کوچک مسی4374031300

2مس تصفیه شده به جز کاتد و شمش4474031900

14سنگ روی و کنستانتره روی45260800

11روی به صورت کارنشده467901

11میله ، پروفیل و مفتول از روی4779040000
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