
شماره سریال:           ١١٣٠٧٦٧٠ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠١/٢٣١٧٢٩شماره:
١٤٠١/٠٢/٢٤تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

کلیه واحد های ستادی و گمرکات اجرایی 

با سالم،
پیرو بخشنامه شماره ١٤٠١/٣٢/١٥٧١٥٠ مورخ ١٤٠١/٠٢/٧ موضوع اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی وکاالهای صنایع 
معدنی، به پیوست تصویر نامه شماره ٦٠/٥٤٢٥٧ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢٤ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، منضم 
به نامه شماره ٦٠/٥٣٨٣٦ مورخ ١٤٠١/٠٢/٢٤ مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص اصالحیه جدول 
عوارض صادراتی موادمعدنی 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. 
(توضیح اینکه فایل رایانه ای فهرست اشاره شده در محیط نرم افزاری Excel، در بخش «مشخصات -  فایل» نامه اشاره شده 

قابل مشاهده میباشد.)
 

 

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 تعرفهرديف
درصد 
عوارض 
صادراتي

5سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن 40 تا 60 درصد126011110
11سنگ آهن مگنتيت دانه بندي با خلوص آهن 40 تا 60 درصد226011130
11سنگ آهن مگنتيت دانه بندي با خلوص آهن 60 درصد به باال326011140
5پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت)426012000
11سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن 60 درصد به باال526011120
5كنستانتره آهن626011150
0ساير726011190
2گندله آهن826011200
2آهن اسفنجي97203
5اسلب107207
0ورق گرم117208
0ورق سرد127209
2بيلت137206
0ساير ميله ها از آهن يا از فوالد هاي غير ممزوج فقط آهنگري شده گرم نورد شده147214
0ساير ميله ها از آهن يا فوالدهاي غير ممزوج157215
1672163200I 0تيرآهن با مقطع
1772163300H 0تيرآهن با مقطع
2شمش آلياژي187224
5فروسيليس19720221
5فروكروم20720241
5كلينكر2125231000
2سيمان2523(به جز 25231000)22
2شيشه فلوت237005
0آلومينا2428182000
0آلومينيوم257601
0كنستانتره مس26260300
0سنگ روي و كنستانتره روي27260800
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