
HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

01.01
حسب الفاتورة و االعمار والمنشأ

بەپێى لیستى کڕین و تەمەن و واڵتى بەرهەم هێن

01 01 10 10
حصان عربى أصیل 

ئەسپى ڕەسەنى عەرەبى

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

01 01 10 20
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

01 01 90 30
حمیر

(کەر)گوێ درێژ 

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

01 01 90 50
بغال 

هێستر

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

01 01 90 60
فرس

ماین

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

01 01 90 70
مهر

جوان ماین

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

01 01 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

01.02

01 02 10 10
ثور

گا
1%10کغم

01 02 10 20
بقرة

چێڵ
1%10کغم

01 02 10 30
عجول 

گۆلک
1%10کغم

01 02 10 40
جاموس 

گامێش
1%10کغم

01 02 10 50
صغیر الجاموس

(بێچووى گامێش  )پەڵخ 
1%10کغم

01 02 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

01.04

01 04 10 10
غنم 

مەڕ
1%10کغم

01 04 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

1%10کغم

01 04 20 00
ماعز

بزن
1%10کغم

01 04 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

حیوانات حیة/ الفصل االول 

 

ئاژەڵ و پەلەوەرى زیندوو/ بەشى یەکەم 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

01.05

01 05 11 00
فرخ دجاج

جووجەڵەى مریشک

عدد

دانە
10%0.05

01 05 12 00
فرخ الدیک الرومى

جووجەڵەى قەل

عدد

دانە
10%0.05

01 05 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%0.05

01 05 90 10
دجاج بیض

مریشکى هێلكەکەر

عدد

دانە
10%1

01 05 90 20
دجاج لحم

مریشكى گۆشتى

عدد

دانە
10%1

01 05 92 30
دجاج امهات

مریشكى دایكانە

عدد

دانە
10%1

01 05 93 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1

01 05 99 10
البط و الوز

مراوى و قاز

عدد

دانە
10%1

01 05 99 20
دیک الرومى

قەل

عدد

دانە
10%2

01 05 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%2

01.06

01 06 19 10
ابل

ووشتر
1%10کغم

01 06 19 20
ارنب

کەروێشک

عدد

دانە
10%10

01 06 19 30
غزالن

(مامز)ئاسک 

عدد

دانە
10%125

01 06 19 40
کلب

سەگ

عدد

دانە
10%200

01 06 19 50
قطط

پشیلە

عدد

دانە
10%15

01 06 19 60
کنغر

کەنگەر
1%10کغم

01 06 19 70
سنجاب

سمۆرە

عدد

دانە
10%2

01 06 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%2

01 06 20 00
سلحفاة الزینە

(زینە)کیسەڵى جوانى 

عدد

دانە
10%2

01 06 32 00
ببغاء

بەبەغا

عدد

دانە
10%150

01 06 32 10
غندور

غەندوور

عدد

دانە
10%10

01 06 32 20
کوکتیل

کۆکتێل

عدد

دانە
10%10

01 06 32 40
براکیت

باڵندەى جۆرى براکێت

عدد

دانە
10%10

3



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

01 06 32 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%10

01 06 39 10
حمام ،قبج

کۆتر ، کەو

عدد

دانە
10%10

01 06 39 20
طیور الحب

باڵندەى خۆشەویستى

عدد

دانە
10%5

01 06 39 30
روزیال

ڕۆزیال

عدد

دانە
10%2

01 06 39 40
فنجس

فنس

عدد

دانە
10%2

01 06 39 50
طاوس

تاووس

عدد

دانە
10%50

01 06 39 60
کنارى

باڵندەى جۆرى کەنارى

عدد

دانە
10%15

01 06 39 70
دجاج هندى

چین وماچین

عدد

دانە
10%2

01 06 39 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%2

01 06 90 10
نحل وان کانت جماعة فى صندوق

کورەى هەنگ لەناو سندوق

عدد

دانە
10%15

نحل وان کانت جماعة فى خلیة محلیة20 90 06 01

 )کورەى هەنگى ناو سەبەتە یان هاوشێوەى  خۆمانە       

(غەلیف 

عدد

دانە
10%

10

01 06 90 30
ملکات النحل

شاهەنگ

عدد

دانە
10%10

01 06 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%10

02.01

02 01 10 00
لحوم ابقار طازجة 

1.25%5کغمگۆشتى ڕەشەواڵغ نوێ تازە

02.02

02 02 10 00
 لحوم ابقار مجمدة

(ڕۆست)گۆشتى بەستووى ڕەشەواڵغ 
1.25%5کغم

02 02 30 10
 همبرکر

هەمبرگر لە گۆشتى ڕۆست
2%5کغم

02 02 30 20
کباب

کەباب لە گۆشتى ڕۆست
2%5کغم

02 02 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%5کغم

02.04

02 04 10 00
لحم الغنم والماعز الطازج

گۆشتى مەڕو بزن نوێ و تازە
1.25%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

02 04 41 00
لحم الغنم والماعز المجمد

گۆشتى بەستووى مەڕو بزن
1.25%5کغم

02.07

02 07 11 00
لحم دجاج طازج 

گۆشتى مریشک نوێ و تازە
0.5%5کغم

02 07 12 00
لحم دجاج مجمد

گۆشتى مریشک بەستوو
0.5%5کغم

02 07 24 00
لحم دیک رومی طازج

گۆشتى قەل  نوێ و تازە
0.5%5کغم

02 07 25 00
لحم دیک رومى مجمد

گۆشتى قەل بەستوو بیانى
0.5%5کغم

02 07 27 00
فخذ دجاج مجمد

ڕانى مریشک بەستوو
0.5%5کغم

02 07 35 10
کنتاکى

کنتاکى
0.75%5کغم

02 07 36 00
حواصل و اکباد و قلب 

مریشک (حواصل  )جەرگ و دڵ و سیقەدۆرەى 
0.5%5کغم

02.08

02 08 90 33
لحم الفروج و عصافیر

گۆشتى باڕەکەو چۆلەکە
0.75%5کغم

02 08 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%5کغم

03.01

03 01 10 00
سمک زینة

(زینە)ماسى جوانى 

عدد

دانە
5%0.05

03 01 91 10
اسماک صغیرة لتربیة

بۆ بەخێو کردن (پەنجە ماسى)ماسى بێچوو
0.5%5کغم

03 01 91 20
اسماک حیة

ماسى زیندوو
1%5کغم

03 01 91 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

03.02

03 02 11 00
اسماک طازجة

(نوێ)ماسى تازە 
1%5کغم

03 02 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

03.03

03 03 11 00
اسماک مجمدة

ماسى بەستوو
1%5کغم

03 03 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

04.01
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

04 01 10 30
حلیب طازج 

شیرى تازە قوتوکراو
0.5%5کغم

04 01 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

04.02

04 02 10 10
حلیب مرکز

شیرى خەستى قوتوکراو
1%5کغم

04 02 10 20
حلیب مجفف بانواعها

شیرى وشک هەموو جۆرێک
1.5%5کغم

04 02 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%5کغم

04 02 91 30
قیمر

قەیماغ
1%5کغم

04 02 91 40
قشطة اللبن

سەرتو
1%5کغم

04 02 91 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

04.03

04 03 10 00
لبن معلب

ماستى قوتوکراو
1%5کغم

04 03 10 20
لبن رائب

لورك
1%5کغم

04 03 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

04 03 90 10
لبن مرکز معلب

(خەست)ماستى پالێوراو 
1%5کغم

04 03 90 20
شنینة لبن

دۆ
1%5کغم

30 90 03 04؛
لبن حامض

ماستى ترشاو
1%5کغم

04 03 90 40
لبنة

لبنە
1%5کغم

04 03 90 50
لبن مجفف

كەشك
1%5کغم

04 03 90 60
شنینة

ماستاو
1%5کغم

04 03 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

04.05

04 05 10 00
زبدة

کەرە
1%5کغم

04 05 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

04.06

04 06 10 10
جبن طازج و معلب

پەنیرى تازە قوتوکراو
1%5کغم

04 06 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

04 06 30 00
(غیر المبثور)الجبن المعامل بالحرارة 

پەنیر دروست كراو بە گەرمى
1%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

04 06 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

04.07

04 07 00 11
( بیضة 360 )بیض التفقیس  

 هێلکە بۆ هەڵهێنان360هێلکەى جوجەڵە کارتۆن 
65%5کارتون

04 07 00 12
( بیضة 360 )بیض المائدة 

 هێلکە بۆ خواردن360هێلکەى پەلەوەر کارتۆن 
16.5%5کارتون

04 07 00 13

( بیضة 360 )بیض االمهات 

 هێلکە بۆ مریشکى 360هێلکەى پەلەوەر کارتۆن 

بەخێوكردن

125%5کارتون

04 07 00 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
125%5کارتون

04.08

04 08 11 00
صفار البیض مجففة

زەردێنەى هێلکە ووشک کراو
4%5کغم

04 08 19 00
بیاض البیض مجفف 

سپێنەى هێلکە ووشک کراو
4%5کغم

04.09

04 09 00 00
عسل طبیعی 

هەنگوینى سروشتى بە شانە و بێ شانە
5%5کغم

05.01

05 01 00 00
شعر طبیعی بشرى و فضالتها

پاشماوەى قژى مرۆف/قژى سروشتى مرۆڤ
100%10کغم

05.04

05 04 00 10
مصارین 

(ڕیخۆڵە)ڕێڤیک 
1%10کغم

05.05

05 05 10 00

ریش دجاج و طیور للمخاد

پەڕو پەڕەمووچ بەکاردەهێنرێت بۆ پڕکردنى سەرین و 

بالیف

 25%10کغم

05.07

05 07 10 00
عاج

خاو کار لەسەر نەکراو (عاج )شەفرەى فیل 
 250%10کغم

05.08

05 08 00 10

مرجان 

مەرجان خاو کار لەسەر نەکراو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

05 08 00 20

أحجار کریمة غیر مشغولة

کار لەسەر  (خاو)مادەیەکى گران بەهایە لەناو دەریا (یسر)

نەکراو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

05 08 00 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

05.09

05 09 00 10

اسفنج طبیعي خام غیر مصنع

ئیسفەنجى سروشتى خاو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

05 09 00 20

اسفنج طبیعی مصنع

(سروشتى)ئیسفەنجى ئامادەکراو 

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

05.10
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

05 10 00 10

زباد المسک (کاستریوم)عنبر أشهب طیب القندس 

بۆن و ماددەى مسک/ ماددەى عەنبەر لە هەنگى بەلەک 

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

05.11

05 11 10 00 

منی ذکور االبقار

(تۆى گا)مەنى 

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

06.01

06 01 10 00
 فسقة البصل 

خلیسکە پیاز
0.1%10کغم

06.02

06 02 10 00
شتالت الخضر واالزهار الفصلیة

 شەتڵى سەوزەو گوڵى وەرزى
0.5%10کغم

06 02 20 10
فسیلة النخل

نەمامى دار خورما

عدد

دانە
10%0.5

06 02 20 20
شتالت فواکە مختلفة

نەمامى جۆره ها میوه 
0.5%10کغم

06 02 20 30
شتالت حمضیات

نەمامى مزره مە نى
0.5%10کغم

06 02 20 40
شتالت زیتون

نەمامى زه یتون
0.5%10کغم

06 02 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%0.5

06 02 30 10
شتالت زینة مع السندانة

نە مامى جوانى و ڕازاندنە وه ، لە ناو مە ركان
0.5%10کغم

06 02 30 20
شتالت زینة بدون سندانة

نە مامى جوانى و ڕازاندنە وه  بێ مەرکان
0.5%10کغم

06 02 30 30
شجرة اسبندار

داری ئە سپیندار
0.5%10کغم

06 02 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

06.03

06 03 10 00
(دائمیة) فصول 4ازهار طبیعیة 

گوڵە باخ تەڕ
1.5%10کغم

06 03 10 20
ورود طبیعیة طازجة

گوڵى سروشتى تەڕ
1.5%10کغم

06 03 10 30
ورود بصلیة

گوڵى پیازى سروشتى تەڕ
1.5%10کغم

06 03 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

06.04

06 04 91 10
ثیل

فریزى سروشتى
0.5%10کغم

06 04 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

07.01

07 01 10 00
تقاوى البطاطا

جوقە  پە تاتە  بۆ چاندن
0.1%5کغم

07 01 10 20
بطاطا 

پەتاتە
0.25%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

07 01 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%5کغم

07.02

07 02 00 00
طماطة

تەماتە
0.25%5کغم

07.03

07 03 10 11
بصل أخضر لالکل

(تەڕە پیاز  )پیاز بۆ خواردن تەڕ 
0.25%5کغم

07 03 10 12
بصل للزراعة

پیاز بۆ چاندن
0.25%5کغم

07 03 10 20
عسقالن

بۆ چاندن (خلیسكە ى پیاز)قجكە  پیاز 
0.25%5کغم

07 03 20 00
ثوم

سیر
0.25%5کغم

07 03 20 20
ثوم عجم

سیر عەجەم
0.25%5کغم

07 03 90 00
ثوم اخضر

سیرى تەڕ و سەوز
0.25%5کغم

07.04

07 04 10 00
قرنابیط و بروکلى

قەڕنابیت و برۆکلى
0.25%5کغم

07.05

07 05 11 00
خس

(کاهو)خاس 
0.25%5کغم

07.06

07 06 10 00
جزر و فجل

گێزەر و تور
0.25%5کغم

07 06 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%5کغم

07.07

07 07 00 10
خیار اخضر

خەیار تازە و سەوز
0.25%5کغم

07 07 00 20
ترعوزي

تەرۆزى تازە و سەوز
0.25%5کغم

07.08

07 08 10 00
بزالیا اخضر

بەزالیاى تازە و سەوز
0.3%5کغم

07 08 20 00
لوبیا و فاصولیا اخضر

لۆبیاو فاسۆلیاى تازە و سەوز
0.3%5کغم

07 08 30 00
باذنجان

باینجان
0.25%5کغم

07 08 90 10
باقالء اخضر

پاقلەى سەوز
0.3%5کغم

07 08 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.3%5کغم

07.09

07 09 51 00
فطر معلب طازج أو مبردە

قارچکى تازەو ساردکراو
0.25%5کغم

07 09 52 00
کمة معلبة

دۆمبەاڵن قوتوکراو
5%5کغم

9



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

07 09 90 10
شجر قرع

زەرد (کودى)کولەکە 
0.25%5کغم

07 09 90 20
شجر عادى

(کودى)کولەکە 
0.25%5کغم

07 09 90 30
زیتون

زەیتون
0.25%5کغم

07 09 90 40
بامیا

بامیە
0.25%5کغم

07 09 90 50
معدنوس

مەعدەنوس
0.25%5کغم

07 09 90 60
کزبرة

گژنیژ بەشێوەى سەوز
0.25%5کغم

07 09 90 70
جمیع الخضروات

سەوزە هەموو جۆرێک
0.25%5کغم

07 09 90 80
تفاح ارضى

سێوى بن زەوى
0.25%5کغم

07 09 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%5کغم

07.10

07 10 00 00
خضر محفوضة مجمدة

سەوزەى نیو ئامادەکراو بەستوو هەموو جۆرێک
0.25%5کغم

07 10 40 00
ذرە صفراء حلوة

دەرەى زەرد شیرین
0.25%5کغم

07.11

07 11 51 00
فطر معلب

(قوتوکراو) قارچک
0.25%5کغم

07 11 90 00
خضروات معلبة

سەوزەى قوتوکراو هەموو جۆرێک
0.25%5کغم

07.12

07 12 20 00
بصل جاف لألکل

پیاز بۆ خواردن ووشک
0.25%5کغم

07 12 31 00
فطر مجفف

کوارگى ووشك
0.3%5کغم

07.13

07 13 10 00
بزالیا/بقلیات مجفف

بەزالیا/پاقلەمەنى ووشک
0.3%5کغم

07 13 20 00
حمص مجفف

نۆکى ووشک کراو
0.3%5کغم

07 13 33 20
لوبیا و فاصولیا مملحة

لۆبیا و فاسۆلیاى خوێ کراو
0.3%5کغم

07 13 40 00
عدس 

نیسک
0.3%5کغم

07 13 90 10
ماش

ماش ووشک
0.3%5کغم

07 13 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.3%5کغم

08.01

08 01 11 00
جوز هند یابس بقشر

گوێزى هیندى ووشک بەتوێکڵ
1.5%5کغم

08.02

10



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

08 02 11 00
لوز طازج بقشر

تازە و نوێ (بادەم بە توێکڵ)باوى بە توێکڵ 
0.45%5کغم

08 02 12 00
لوز بدون قشر

باوى بێ توێکڵ
0.8%5کغم

08 02 21 00
بندق بقشر

بوندوق بە توێکڵ تازە و نوێ
0.45%5کغم

08 02 22 00
بندق بدون قشر

بوندوق بێ توێکڵ تازە و نوێ
0.8%5کغم

08 02 31 00
جوز بقشر

گوێز بە توێکڵ تازە و نوێ
0.45%5کغم

08 02 32 00
(لب)جوز بدون قشر 

گوێزبێ توێکڵ تازە و نوێ
0.8%5کغم

08 02 40 00
بلوط شام

بەڕوو شام
0.8%5کغم

08 02 50 10
فستق بقشر

فستق بە توێکڵ تازە و نوێ
0.45%5کغم

08 02 50 20
فستق بدون قشر

فستق بێ توێکڵ تازە و نوێ
0.8%5کغم

08 02 90 20
حبة خضراء بقشر

قەزوان سەوز و نوێ
0.45%5کغم

08 02 90 91
حبة خضراء بدون قشر

چەقەلە باوى سەوز و نوێ/ بوتم 
0.8%5کغم

08.03

08 03 00 00
موز

مۆز
0.3%5کغم

08.04

08 04 10 10
تمر فل

خورماى فەل
0.3%5کغم

08 04 10 20
تمر یابس

قەسپ
0.35%5کغم

08 04 10 30
تمر معلب

پاکەت/قوتوکراو/ خورما 
0.3%5کغم

08 04 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.3%5کغم

08 04 20 10
تین طازج

هەنجیر تازەو تەڕ
0.3%5کغم

08 04 20 20
تین یابس

(وشک کراو)هەنجیر
0.35%5کغم

08 04 30 00
أناناس

ئەناناس
0.3%5کغم

08.05

08 05 10 00
برتقال

پڕتەقاڵ
0.3%5کغم

08 05 20 00
اللنکى

اللەنگى
0.3%5کغم

08 05 50 10
لیمون حامض

لیمۆ تازە تەڕ
0.3%5کغم

08 05 50 20
لیمون بصرة

لیمۆ بەصرە
0.35%5کغم

08.06
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

08 06 10 00
عنب طازج

ترێ تازەو تەڕ
0.3%5کغم

08 06 20 00
زبیب

مێوژ
0.35%5کغم

08.07

08 07 11 00
رقى

شوتى
0.3%5کغم

08 07 19 10
بطیخ

کاڵەک
0.3%5کغم

08.08

08 08 10 00
تفاح

سێو
0.3%5کغم

08 08 20 10
عرموط

هەرمێ
0.3%5کغم

08.09

08 09 10 00
مشمش طازج

قەیسى تەڕ
0.3%5کغم

08 09 20 00
کرز

گێالسى تەڕ
0.3%5کغم

08.10

08 10 10 00

فراولة

میوەى تر تازە لە بابەتى توى سەرزەوى هەموو جۆرێک 

(فراولە)

0.3%5کغم

08 10 20 00
(توث )تکى 

تووى ئاسایى
0.3%5کغم

08 10 30 00
عنب کشمشى

ترێی کشمیشى
0.3%5کغم

08 10 50 00
کیوى

کێوى
0.3%5کغم

08 10 90 10
رمان

هەنار
0.3%5کغم

08 10 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.3%5کغم

08.11

08 11 00 00
فواکە نصف محضرة مجمد

میوەى تازەى بەستوو هەموو جۆرێک
0.3%5کغم

08 11 20 00
زبیب فواکە محفوضة

کشمیش
0.35%5کغم

08.13

08 13 10 00
طرشانە مجففة

قەیسى ووشک
0.35%5کغم

08 13 40 20
تمر هندى

(خورماى هندى ترش)تمر هندى 
0.35%5کغم

08 13 40 40
وفوکة مجففة (توت یابس)تکى یابس 

میوەى ووشک/ تووى رەق
0.35%5کغم

08 13 40 50
سماق غیر مطحون

ترش نەهاڕاو/ سماق
0.35%5کغم

08 13 40 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.35%5کغم

08.14
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

08 14 00 00
قشر رمان مجفف

توێکڵە هەنارى ووشک
0.25%5کغم

09.01

09 01 11 00
حب-بن غیر مطحون

(نەهاڕاو)دنک /قاوە نەکوتراو
1.25%5کغم

09.02

09 02 10 00
شاى اخضر

چاى سەوز
0.75%5کغم

09 02 30 10
شاى سفري بأکیاس صغیرة

چاى  سەفەرى
0.75%5کغم

09 02 40 00
شاى اسود اعتیادى

چاى رەش ئاسایى
0.75%5کغم

09.04

09 04 12 00
فلفل مسحوق

بیبەرى هاڕاو
1.5%5کغم

09.06

09 06 10 00
(قرفە)دارسین عود 

دارچین نەهاڕاو
1.5%5کغم

09 06 20 00
دارسین مطحون

دارچین هاڕاو
1.5%5کغم

09.07

09 07 00 00
قرنفل

(مێخەک)قەرنەفل 
1.5%5کغم

09.08

09 08 30 00
هیل

هێل
1.5%5کغم

09.09

09 09 20 00
کزبرة

تۆوى گژنیژ
1.5%5کغم

09 09 50 00
کبابة

تۆوى شمرى
1.5%5کغم

09.10

09 10 10 00
زنجبیل

زەنجەبیل
1.5%5کغم

09 10 20 00
(وزن الصافى)زعفران 

(بەکێشى تەواوى زەعفەران  )زەعفەران 
1000%5کغم

09 10 30 00
کرکم

زەردە چوو
1.5%5کغم

09 10 40 00
زعتر أوراق غار

زەعتەر ئەوراقى غار
1.5%5کغم

09 10 50 00
کارى

کارى
1.5%5کغم

09 10 91 00
بهارات مشکلة

تێکەلەى بەهارات
1.5%5کغم

09 10 99 20
عطاریات

بۆن و بەرامەى خواردەمەنى
1.5%5کغم

09 10 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%5کغم

10.01

10 01 90 10
غیر مطحون(حب )حنطة 

گەنم ئاسایى
0.2%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

10 01 90 40
(فریک)سنبل حنطة 

فەریکە گەنم
0.15%5کغم

10 01 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.15%5کغم

10.03

10 03 00 00
شعیر

جۆ
0.2%5کغم

10.04

10 04 00 10
شوفان

شۆفان
0.25%5کغم

10.05

10 05 10 00
ذرة للبذور

گەنمە شامى بۆ تۆ کردن
0.1%5کغم

10 05 90 10
ذرە لألکل حبات

گەنمە شامى بۆ خواردن بە شێوەى دانەوێڵە
0.2%5کغم

10 05 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.2%5کغم

10.06

10 06 10 00
أرز غیر مقشور

برنج بە توێکڵ یان سپى نەکراو
0.2%5کغم

10 06 20 00
تمن مقشور

برنج بە بێ توێکڵ
0.15%5کغم

10.08

10 08 20 00
دخن

هە رزن
0.1%5کغم

10 08 30 00
حبوب للطیور

دانەوێڵە بۆ پەلەوەر
0.1%5کغم

10 08 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.1%5کغم

11.01

11 01 00 10
طحین الحنطة

ئاردى گەنم
0.2%10کغم

11.02

11 02 20 00
طحین الذرة

ئاردى گەنمە شامى
0.2%10کغم

11 02 30 00
طحین الرز

ئاردى برنج
0.25%10کغم

11 02 90 10
طحین الشعیر

ئاردى جۆ
0.2%10کغم

11 02 90 60
طحین الکنتاکى 

ئاردى کنتاکى
1%10کغم

11 02 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

11.03

11 03 11 10
جریش

بڕوش
0.15%10کغم

11.04

11 04 19 10
برغل

ساوار
0.15%10کغم

11 04 29 10
حبیة

گەنمە کوتا
0.15%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

11.06

11 06 10 12
طحین الحمص

ئاردى نۆک
0.2%10کغم

11.08

11 08 11 00
(الحنطة)النشا

نیشاستەى گەنم
0.25%10کغم

11 08 12 00
(الذرة)النشا

نیشاستەى گەنمەشامى
0.25%10کغم

11 08 19 10
(الرز)النشا

نیشاستەى برنج
0.25%10کغم

11 08 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

11.09

11 09 00 00
جالتین الحنطة

گڵۆتین
0.25%10کغم

12.01

12 01 00 10
فول الصویا

فول سۆیا
0.05%5کغم

12.02

12 02 10 00
فستق عبید بقشر

بە توێکڵ (فول سودانى)فستق عبید 
0.45%5کغم

12 02 20 00
قستق عبید بدون قشر                                      

بێ توێکڵ (فول سودانى)فستق عبید 
0.8%5کغم

12.04

12 04 00 00
بذر القطن-بذر الکتان 

تۆى كە تان و دەنکە لۆکە
0.1%5کغم

12.06

12 06 00 10
لب حب الشمس

ناوکى گوڵە بەڕۆژەى کاڵ
0.75%5کغم

12 06 00 20
عباد الشمس

گوڵە بەڕۆژەى کاڵ
0.35%5کغم

12.07

12 07 40 00
سمسم

کونجى
0.6%5کغم

12.09

12 09 26 10
الیاف خاصة للزراعة

الیاف بۆ چاندنى تۆ
0.7%5کغم

12 09 29 10
کازو

گازۆ بێ توێکڵ
0.8%5کغم

12 09 91 00
بذور قرع

 تۆى کولەکە
3%5کغم

12 09 91 10
بذور طماطة

تۆى تەماتە
3%5کغم

12 09 91 50
بذور خیار

تۆى خیار
3%5کغم

12 09 91 60
بذور عبادالشمس

تۆى گوڵە بەڕۆژە
3%5کغم

12 09 91 80
بذور الباذنجان

تۆى باینجان
3%5کغم

12 09 91 94
بذور البصل

(ڕەشکەى پیاز  )تۆى پیاز 
3%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

12 09 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%5کغم

12.11

12 11 10 00
عرق السوس

ڕەگى مێکوک
3%5کغم

12 11 20 00
جذور جیسینک

ڕەگى گیسینگ
3%5کغم

12 11 90 10
حبة السوداء

ڕەشکە
3%5کغم

12 11 90 50

عشب للعصیر عشب للموطا

بۆ دروست کردنى شەربەت و ئایس کرێم (گیاسالمە)شپرزە

3%5کغم

12 11 90 70
عود سواک

سیواك
0.5%5کغم

12 11 90 80
دواء لالعشاب

ده رمانى گیایى
3%5کغم

12 11 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%5کغم

12.12

12 12 30 00
لب لوزة المشمش

ناوکى ناوکە قەیسى بێ توێکڵ
0.8%5کغم

12 12 30 10
(حبة جیسینک)أعشاب

دەنكە گیسینك
3%5کغم

12 12 30 20
حبة الخوخ او الدراق

چەقالەى تاڵ
0.5%5کغم

12 12 30 30
لب الدراق 

ناوكەى بەاللوك
0.5%5کغم

12 12 30 40
لب للمشمش

ناوکە قەیسى بە توێکڵ
0.45%5کغم

12 12 91 00
شوندر لالنتاج السکر

چەوەندەرى شەکر
0.3%5کغم

12 12 99 10
حب رقی و بطیخ

تۆى شووتى و کاڵەک
3%5کغم

12 12 99 30
 قصب السکر

قامیشى شەکر
3%5کغم

12 12 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%5کغم

12.13

12 13 00 10
تبن

كا
0.15%5کغم

12 13 00 20
(حلفة)عصافات 

قە سە ل
0.15%5کغم

12 13 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.15%5کغم

12.14

12 14 10 10
برسیم 

وێنجە
0.1%5کغم

12 14 10 20

اعالف حیوانیة على شکل باالت

بە شێوەى بالەوکەپس  (بەرسیم)خواردنى ئاژەڵ جەوت 

کراو

0.1%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

12 14 10 30
(علف)قشر الحنطة 

كە پە ك هە موو جۆرێك
0.1%5کغم

12 14 10 40
قشرة لالعالف

هە موو جۆرێك (سڤى)توێكڵ 
0.1%5کغم

12 14 10 50
اضافات علفیة

زێدە ئالیک
0.4%5کغم

12 14 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.4%5کغم

13.01

13 01 10 00
صمغ الک او صمغ جاوى 

(جاوى  )کەتیرەى دەردراوى ڕووەکى 
0.2%10کغم

13 01 20 00
صمغ العربی

كەتیرەى عەرەبى
0.2%10کغم

13 01 90 20
مستکة

ڕازیانەى سروشتى
0.35%10کغم

13 01 90 60
(علک مستک)لبان الذکر

بنێشتى خاو،بنێشتى تاڵ
0.3%10کغم

13 01 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.3%10کغم

13.02

13 02 19 30
راشي

(راشى)تەحین 
1.25%10کغم

(خام)من السما60 19 02 13

(مەن)گەزۆى سروشتى 
1.5%10کغم

13 02 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

مادة مکثفة00 32 02 13

ماددەى لینج و خەست لە بەرهەمە ڕووەکیەکان
1.5%10کغم

14.01

14 01 20 00
خیزران

دار حەیزەران
1.5%10کغم

14.03

14 03 00 00

مواد شجریة لصناعة المکانس

کەرەستەى ڕووەکى کە بەکاردێت بۆ پیشەسازى گەسک و 

فڵچە

 1%10کغم

14.04

14 04 10 20
(نشور  اشجار للدباغە)ورقة اخشاب 

توێكلى  دار
1%10کغم

14 04 10 30
حفص

مازوو
1%10کغم

14 04 10 40

حنة للدباغة او لصباغة الشعر

خەنە وەک کەرەستەى سەرەتایى کە بەکاردێت لە پێستە 

خۆشکردن یان بۆیە کردن

 1%10کغم

14 04 10 50
راس البلوط للدباغة

جەوت
0.5%10کغم

14 04 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

15.01

15 01 10 00
شحوم الطیور الدواجن

بەزى پەلەوەرى کێڵگە
1%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

15.02

15 02 10 00
شحوم االبقار

چەورى و بەزى ڕەشەواڵغ
1%10کغم

15 02 20 00
شحوم دهون لیة غنم

چەورى و دونگى مەڕ
1%10کغم

15.04

15 04 10 00
زیت کبد السمک

ڕۆنى جگەرى ماسى
1%10کغم

15 04 20 00
زیت السمک

ڕۆنى  ماسى
1%10کغم

15.07

15 07 10 00
 (الخام)زیت فول الصویا 

ڕۆنى سۆیا
0.25%10کغم

15.09

15 09 10 00
زیت زیتون خام 

زەیتى زەیتونى خاو
0.4%10کغم

15 09 90 00
زیت زیتون لالکل 

زەیتى زەیتونى خاو بۆ خواردن
1%10کغم

15.11

15 11 19 00 
زیت النخیل

زیتى خورما
0.7%10کغم

15.12

15 12 11 00
زیت عباد الشمس خام

زەیتى گوڵە بەڕۆژەى خاو چاک نەکراو
0.3%10کغم

15.13

15 13 11 00
زیت جوز الهند خام

زەیتى گوێزى هیندى خاو
0.7%10کغم

15.15

15 15 90 10
زیت ودهون لألکل محضرة

ڕۆن و زەیتى ڕووەکى شل بۆ خواردن
0.5%10کغم

15 15 90 20
زیت الحب السودة

زەیتى ڕەشکە بۆ خواردن
0.7%10کغم

15.16

15 16 10 00
زیت حیواني سائل لألکل 

ڕۆن و زەیتى ئاژەڵى شل بۆ خواردن
0.5%10کغم

15 16 20 00
دهن لصناعة الحلویات 

ڕۆنى ئامادەكراو بو كارگەى شیرنەمەنى
0.7%10کغم

15.21

15 21 10 00
شمع نباتي 

ڕه ونە قى تر/ شە مێ ى ڕه ونە قى دار
1%10کغم

15 21 90 20
شمع من العسل الطبیعي 

شەمێ ى هەنگوینى سروشتى
0.5%10کغم

16.01

16 01 00 19
باسطرمة 

(باسترمە،مارتدێال)لوولە گۆشت 
2%5کغم

16 01 00 29
سجق داخل مصارین

سجوق قوتوكراو
1.5%5کغم

16.02

16 02 20 00
(کبد)احشاء 

جەرگى ئاژەڵ ئامادەکراو
1.5%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

16 02 31 00
صوصج دجاج 

(پەلەوەر  )گۆشتى  صوصج 
2%5کغم

16 02 50 00

باسطرمة بالبهارات محضرة

هەمووجۆرێک باسترمەى بەبەهارات کراو و ئامادە کراو

2%5کغم

16 02 50 90
(معلب)لحم بقر 

(قوتوکراو)گۆشتى چێڵ 
1%5کغم

16 02 50 91
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

16 02 90 21
لسان الحیوان 

زمانى ئاژەڵ
1.25%5کغم

16.04

16 04 20 00
لحم سمک بالعلب محضر

گۆشتى ماسى ئامادەکراو یان پارێزراو لە قوتو
1.25%5کغم

16 04 30 00
بیض السمک

(هێلکەى ماسى)کافیار
3%5کغم

16.05

16 05 10 00
سرطان البحر

قرژاڵى دەریایى
2%5کغم

16 05 20 00
روبیان

ڕۆبیان
2%5کغم

17.01

17 01 11 10

سکر خام الصناعی

 شەکرى خاو تام و ماددەى ڕەنگى نەخرابێتە سەر و 

تێنەکرابێ بۆ پیشەسازى

0.3%5کغم

17 01 99 11
سکر ناعم 

شەکرى وردە
0.5%5کغم

17 01 99 12
سکر قوالب 

شەکرى قالب
0.5%5کغم

17.02

17 02 50 00
مشروبات / سوائل سکریة اخرى کثیفة شیرة 

بۆ خواردنەوەکان(شیرى خەست )شیالوى شەكر 
0.5%5کغم

17 02 90 60
سکر محروق 

(شەکرى سوتاو)كارامێل 
2%5کغم

17 02 90 70
عسل کرزات / عسل صناعی 

هەنگوینى صناعى،هەنگوینى بە چەرەزات
2.5%5کغم

17 02 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2.5%5کغم

17.03

17 03 90 00
عسل اسود / دبس 

دۆشاوى شەکر
0.5%5کغم

17.04

17 04 10 00
علک 

بنێشت
1.5%5کغم

17 04 90 10
حالوة- ملبس 

نوقول
1%5کغم

17 04 90 20
حلقوم 

لوقم
1.25%5کغم

17 04 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%5کغم

18.01
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

18 01 00 00
کاکاو حب غیر محمص او محمص 

کاکاو بەشێوەى دەنک یان ووردکراو
0.75%5کغم

18.04

18 04 00 00
زبدة الکاکاو 

کرێمى کاکاو
0.5%5کغم

18.05

18 05 00 00
کاکاو باودر بدون سکر 

کاکاو بەشێوەى تۆزو بێ شەکر
0.75%5کغم

18.06

18 06 10 10

(نستلە عادیە  )شکوالتة  

(کاکاو بەشێوەى هاڕاو تۆز شەکرو شیرى تێدایە )شوکالتە 

1%5کغم

18 06 20 10

مساحیق لتحضیر صناعة ایس کریم محتویة على کاکاو 

توزى ئامادەكراو بو بةرهةم هینانى ایس كریم بە كاكاو

1%5کغم

18 06 20 30
شکوالتة بشکل سائل مرکز او معجون 

(نوتیال)شیرینى شل یان هەویرى 
1.25%5کغم

18 06 20 40
جکلیت 

چوکلێت
1.25%5کغم

18 06 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%5کغم

18 06 90 20
محتویة على کاکاو - حالوة 

حەالوەى شكرى بە كاكاو
1%5کغم

18 06 90 30
نستلة فوق الکیک لتغطیة 

نستلە شل بە كاكاو
1.25%5کغم

18 06 90 40
نستلة 

نەستەلە
1.25%5کغم

18 06 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%5کغم

19.01

19 01 10 10

اغدیة اطفال بدل الحلیب االم

0.25%5کغم خواردنى ئامادەكراو بو منداڵ جێگرەوەى شیرى دایک

19 01 10 20
محضرات محتویة على الکاکاو 

خۆراکى ئامادەکراو بۆ منداڵ کە شیرو کاکاوى تێدایە
0.25%5کغم

19 01 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%5کغم

19 01 90 30
مسحوق لصنع ایس کریم بدون کاکاو 

تۆز بۆ دروست کردنى ئایس کرێم بێ کاکاو
1%5کغم

19.02

19 02 11 10
شعریة - معکرونة 

(شعریە- مەعکەرونى)هەرشتەى 
0.3%5کغم

19 02 11 20
 (بورک  )عجائن غذائیة 

هەویرى ئامادەکراو
0.3%5کغم

19 02 11 40
جبس من دقیق بطاطا بشکل معکرونة غیر جاهز 

جبس  نیو ئامادەکراو
0.25%5کغم

19 02 11 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%5کغم

19 02 19 40
لحوم نباتیة الجافة 

(گیایى)گۆشتى ووشک
0.2%5کغم

20



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

19.04

19 04 10 10

رقائق الذرة.کورن فلیکس / منتجات اساسها الحبوب 

كورن /بەرهەمەكانى دروستكراوى دانەوێلەى سوركراو

فلیكس

0.5%5کغم

19 04 30 20
قمح محمص 

گەنمى برژاو
0.5%5کغم

19.05

19 05 10 00
خبز مقرمش 

(سورکراو )نانى برژاو 
0.25%5کغم

19 05 32 00
بسکویت اجنبي

بیانى (قاوەدار)بسکویتى کریم دار
1%5کغم

19 05 32 10 
ایراني.بسکویت عربي 

ئێرانى. عربي (قاوەدار)بسکویتى کریم دار
0.6%5کغم

19 05 40 10
بقسماة 

کعک
0.5%5کغم

19 05 40 20
کیک عربي أو ایراني 

کێک عەرەبى و ئێرانى
0.5%5کغم

19 05 40 30
كیك أجنبي 

کێک بیانى
0.8%5کغم

19 05 40 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.8%5کغم

19 05 90 10
خبز و صمون 

نان و سەمونى ئامادەکراو
0.3%5کغم

19 05 90 20
خبز شعیر 

نانى جۆ
0.3%5کغم

19 05 90 30
 (جاهزة )بیتزا محضرة 

پیتزاى ئامادەکراو
3%5کغم

19 05 90 40
بقالوة/کونافە 

پاقاڵوە/ كونافە 
5%5کغم

19 05 90 80
جبس عادي / جبس محضر 

پفەک/جبس ئامادەکراو 
0.5%5کغم

19 05 90 93
بسكت عادي ,بسكت مملح 

پسکویتى ئاسایى و سوێرکراو
0.6%5کغم

19 05 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.6%5کغم

20.01

20 01 10 00
طرشي خیار و طعروزي 

(تورشى) خەیار و تەرۆزى خۆشکراو
1%5کغم

20 01 90 11
جمة 

دۆمبەاڵن
5%5کغم

20 01 90 12
زیتون محضر 

زەیتونى خۆشکراو ئامادەکراو
1%5کغم

20 01 90 14
طرشي محضر 

(ترشى ئامادەكراو)ترشیات  هەموو جۆرێک 
1%5کغم

20 01 90 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

20.02

 20 02 10 00
طماطة كاملة أو مقطعة محفوظة

تەماتە تەواو یان پارچە پارێزراو
0.8%5کغم

   20 02 90 10
معجون طماطة 

(معجون)دوشاوى تەماتە  
0.5%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

20.04 

20 04 1000 
بطاطا مجمدة 

پەتاتە بەستو
1%5کغم

20 04 90 10
جزر محضر 

گێزەر خۆشکراو و ئامادەکراو
1%5کغم

20 04 90 30
فاصولیا محضرة 

فاسۆلیا خۆش کراو و ئامادەکراو
1%5کغم

20 04 90 40
لوبیا محضرة 

لۆبیا خۆش کراو و ئامادەکراو
1%5کغم

20 04 90 70
بامیا محضرة

 بامیا خۆش کراو و ئامادەکراو
1%5کغم

20 04 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

20.05

20 05 20 00
بطاطا نصف مصفە 

پەتاتەى زەردکراو لە ناو کیس
1%5کغم

20 05 90 12
حمص بطحینة 

(حمص بطحینە)نۆک بە تحین 
0.8%5کغم

 20 05 90 96
لهانة

 کەلەرم
0.5%5کغم

20 05 90 97
ورق عنب 

گەاڵمێو
0.5%5کغم

20 05 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

20.07

20 07 10 30
(خبیص  )حالوة فستق 

حەلواى فستق
1%5کغم

20 07 99 18
مربا بأنواعها 

مڕەبا هەموو جۆرێک
0.8%5کغم

20 07 99 20
قمرالدین 

نانە قەیسى
1%5کغم

20 07 99 30
دبس العنب 

(دۆشاوى مێوژ)دۆشاوى ترێ 
0.5%5کغم

20 07 99 50
(جالتین  )جلي 

جەلى بۆن
0.75%5کغم

20 07 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%5کغم

20.08

20 08 19 11 
لوز مملح 

باوى سویركراو
1.5%5کغم

20 08 19 12
فستق 

فستق سوێرکراو
1.5%5کغم

20 08 19 13
بندق 

بندق سوێرکراو
1.5%5کغم

20 08 19 14
عباد الشمس 

گوڵە بەڕۆژەى برژاو
0.5%5کغم

20 08 19 15
لب عباد الشمس 

ناوکى گوڵە بەڕۆژەى برژاو
1%5کغم

20 08 19 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

20 08 19 20
جرزات مخلوط مملحة 

تێکەاڵوى چەرەزات بە توێکڵەوە ئامادەکراو
1%5کغم

20.09

20 09 12 00
عصائر مركزة 

شە ربە تى خە ست
0.5%5لتر

20 09 31 10
عصیر لیمون 

(شەربەتى لیمۆ)ئاوى لیمۆ
0.5%5لتر

20 09 31 20
شربت رمان 

(ربە هەنار)شەبرمان
0.5%5لتر

20 09 41 00
شربت اناناس 

(کەمپوت)شەربەتى ئەناناس
0.5%5لتر

20 09 50 00
عصیر طماطة 

شەربەتى تەماتە
%5لتر

0.5

20 09 61 00
شربت زبیب 

(کەمپوت)شەربەتى مێوژ
0.5%5لتر

20 09 71 00
شربت تفاح 

(کەمپوت)شەربەتى سێو
0.5%5لتر

20 09 80 10
دبس التمر 

دۆشاوى خورما
0.5%5لتر

20 09 80 31
شربت باودر 

شە ربە تى تۆز
1%5لتر

20 09 90 10

شربت فواكە 

بۆ هەموو جۆرە میوەیەک کە  (كە مبوت)شە ربە تى میوه  

دنکەکەى تێدا بێت

0.5%5لتر

20 09 90 20
ماء شلغم 

ئاوى شێلم
0.5%5لتر

20 09 90 30
شربت مكیس أطفال 

شە ربە تى مندااڵن هە موو جۆرێك
0.1%5لتر

20 09 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.1%5کغم

21.01

21 01 11 00
قهوة مطحونة 

قاوەى کوتراو
2%5کغم

21 01 12 10
كابشینو / كوفي میت / نسكافي 

کۆفى میت/ کاپۆچینۆ /نسکافى 
2%5کغم

21 01 12 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%5کغم

21.02

21 02 10 00
خمیرة جانة 

خومرەى ئێرانى
1%5کغم

21 02 20 10
خمیرة طریة 

بیانى (نان خومرەى)هەویر ترش 
0.9%5کغم

21 02 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.9%5کغم

21 02 30 10
بیكن باودر 

(تۆز یان پاودەرى کیک)پیکن پاودەر
2%5کغم

21 02 30 30
خمیرة اللبن و الجبن 

هێوێنى ماست و  پەنیر و لەوبابەتانە
2%5کغم

21 02 30 40
خمیرة بیرة 

(خۆشکەرى بیره  لە و بابە تانە  )هێوێنى بیره 
5%5کغم
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

21 02 30 50
فانیال 

ڤانێال
2%5کغم

21 02 30 60
باودر الصودا 

صۆداى تۆز
0.5%5کغم

21 02 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

21.03

21 03 20 00
كجب 

کچب
0.5%5کغم

21 03 30 20
خردل 

خەردەل
0.5%5کغم

21 03 90 10
مایونیز 

مایۆنیز
0.5%5کغم

21 03 90 20
صاص و عنبة 

صاص و عەنبە
0.5%5کغم

21 03 90 40
سائل الذرة الحلو

شیلەى گەنمەشامى
0.5%5کغم

21 03 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

21.04

21 04 10 00
حساء لجمیع الخضر معلبة 

شۆرباى قوتوکراو ئامادەکراو هەموو جۆرێك
0.5%5کغم

21 04 20 00

ماجي 

ئامادەکراوى خۆراکى تێکەڵ لە بابەتى ماجى و تۆزى 

سوپ هەموو جۆرێک, ئاوى گۆشت 

1.5%5کغم

21.05

21 05 00 10
موطا جاهزة / ایس كریم 

بەستەنى/مۆتا/ئایس کرێم
1.25%5کغم

21.06

21 06 90 10
مسحوق صناعة قیمر 

تۆز بۆ دروست کردنى قەیماخ
 2%5کغم

21 06 90 20
مسحوق جلي 

تۆزى جەلى
1%5کغم

21 06 90 30
خمیرة األیس كریم 

ئایس کرێم,هێوێنى دۆندرمە 
2%5کغم

21 06 90 50
محسن الصمون أو خبز 

چاکسازى نان و صمون
1%5کغم

21 06 90 80
 (سكرین  )اقراص تحلیة 

شەكرى نەخۆشى شەكرە
0.5%5کغم

21 06 90 92

المنتجات عل شكل باودر للمشروبات الروحیة و العصائر 

تۆز بۆ ڕەنگ و تام بۆ چلورەو مۆتا بۆ خواردنەوەى 

گازى و ڕۆحى شەربەت
1.25%5کغم

21 06 90 93

محضرات غذائیة اساسها مركزات الفواكە 

ئامادەکراوەکانى )تەواو کەرى خۆراکى هەموو جۆرێک

(ووزە بەخش 

1.25%5کغم

21 06 90 94
عسل الطبیعي الغني بالعسل الملكي 

هەنگوینى سروشتى دەوڵەمەندە بە هەنگوینى شاهانە
7%5کغم

21 06 90 96
محضرات لتقویة العضالت 

پڕۆتینى وەرزشى هەموو جۆرێک
1.5%5کغم
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21 06 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%5کغم

22.01

22 01 10 10
میاه معدنیة طبیعیة 

ئاوى كانزایى سروشتى
0.5%10لتر

22 01 10 20
میاه معدنیة صناعیة 

ئاوى كانزایى ده ست كرد
0.5%10لتر

22 01 10 30
 (صودا  )میاه غازیة 

ئاوى گازدار
0.5%10لتر

22 01 90 10
میاه شرب 

ئاوى ئاسایى سروشتى
0.5%10لتر

22 01 90 20
ثلج وقوالب ثلج 

هتد..... بەفرو سەهۆل 
0.5%10کغم

22 01 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

22.02

22 02 10 21
سفن آب 

سێڤن ئاپ
0.5%10لتر

22 02 10 22
فانتا 

فانتاو هاوشێوەکانى
0.5%10لتر

22 02 10 23
بیبسي و كوال 

پیپسی و کۆال
0.5%10لتر

22 02 10 29
مشروب الطاقة 

خواردنە وه ى ووزه  بە خش
0.75%10لتر

22 02 90 20
كاباشینو بارد /  قهوة باردة 

كاپۆچینۆى سارد/ قاوەى سارد 
0.5%10لتر

22 02 90 60
مشروبات بنكهة فاكهة والخضر

خواردنەوەى بە تام و بۆنى میوە و سەوزە
0.5%10کغم

22 02 90 70
شراب شعیر 

(شە رابی جۆ بێ كحول )ئاب جۆ 
0.5%10لتر

22 02 90 80
شاى بارد جاهز 

چاى سارد ئاماده كراو لە و بابە تانە 
0.5%10لتر

22 02 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

22.03

22 03 00 10
شعیر مخمر لصناعة البیرة 

جۆی خە مراو بۆ بیره 
0.5%30کغم

22 03 00 20
علب بیرة اجنبیة 

بیره ى بیانى قوتو
0.6%30لتر

22 03 00 30
بیرة زجاجیة 

بیره ى بیانى شوشە 
0.6%30لتر

22 03 00 40
بیرة مصنوعة من الشعیر 

بیرەى دروست کراو لە جۆ
0.6%30لتر

22.04

22 04 10 00
مشروبات نبیذ فوار  

شەرابى بیانى
2%30لتر

22 04 21 00
 لتر 2نبیذ نصف مصنع ال تتجاوز عن 

 لیتر زیاتر نەبێ2شەڕابى نیو ئامادەکراو لە 
2%30لتر

22 04 29 00
غیرها من المشروبات 

شەڕابى ناونەبراو
2%30لتر
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 بەها بە دۆالر 

22 04 30 00
مشروبات أخرى من سالفة العنب 

شەڕابى دروستکراو لەترێ بە کحول فەوار مارتیل
2%30لتر

22.06

22 06 00 10
مشروبات كوكتیل 

(کهولیەکان)كۆكتێل 
2%30لتر

22 06 00 20

مشروبات مخمرة مثل شراب التفاح والكمثري 

شەڕابى سێو و )وەکو  (مخمره)خواردنەوەى ترشێنراوى 

(هەرمێ 

0.6%30لتر

22.07

22 07 20 11
کحول اثیل غیر معطر للطب 

کحول اثیل بۆ بەکارهێنانى پزیشکى
0.5%30کغم

22 07 20 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%30کغم

22.08

22 08 20 00

مشروبات ناتجة عن تفل العنب 

(تفل العنب)خواردنەوەى کحولى دڵۆپێنراو لە شەڕابى ترێ 

2%30لتر

22 08 30 00
سنة12ویسكى لعمر

 ساڵ12وێسکى تاکو تەمەن 
3%30لتر

22 08 40 00
روم و تافیا 

ڕوم وتافیا
2%30لتر

22 08 50 00
جن و جنیفا

جن و جنیفا
2%30لتر

22 08 60 00
فودکا و تکیال 

ڤۆدگا و تەکیال
2%30لتر

22 08 70 10
مشروبات کحول أثیل معطر 

خواردنەوەى کحولى ئەثیل بۆندار
2%30لتر

22 08 70 20
عرق أجنبی 

عە ره ق بیانى
0.6%30لتر

22 08 90 11
 (کحول أألثیل  )دواء لتعقیم 

(کحولى ئەثیل  )دەرمانى تەعقیم کردن 
0.5%30کغم

22 08 90 12
كحول خام 

كحولی خام
0.5%30لتر

22 08 90 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%30کغم

22.09

22 09 00 10
ماء طرشي/ خل عادي 

ئاوى تورشى/ سرکەى ئاسایى 
0.5%10لتر

22 09 00 20
خل مركز 

سرکەى خەست
1%10لتر

23.01

23 01 10 00
طحین من احشاء الحیوانات

ئارد و تۆزو پارچە لە گۆشت یان هەناو
1.5%10کغم

23.02

23 02 10 00
نخالة من الذرة

(نخال)لە گەنمەشامى  (علف)ئالیک
0.1%10کغم

23 02 20 00
نخالة من الرز

لە برنج (علف)ئالیک
0.1%10کغم

23 02 30 00
نخالة من الحنطة

لە گەنم (علف)ئالیک
0.1%10کغم
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23 02 40 00
نخالة من حبوب أخرى

لە دانەوێڵەى تر (علف)ئالیک
0.1%10کغم

23 02 50 00
نخالة من البقول

لە پاقلەمەنى (علف)ئالیک
0.1%10کغم

23.09

23 09 10 00
اغذیة کالب وقطط

خواردنى سە گ و پشیلە
0.75%10کغم

23 09 90 10
اغذیة أسماک وطیور الزینة

خواردنى ماسى و باڵندەى جوانى
0.5%10کغم

23 09 90 20
اخذیة الطیور والدواجن

خواردنى پەلەوەر
0.25%10کغم

23 09 90 30
غذاء النحل

خواردنى هە نگ
0.25%10کغم

23 09 90 31
احجار ملحیة تحتوي على مواد غذائیة للحیوانات

بەردە خوێ بۆ ئاژەڵ
0.1%10کغم

23 09 90 39
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.1%10کغم

23 09 90 50

محظرات لصناعة العلف مركزة

 )ئامادەکراوەکانى پوختەکراو بۆ پیشەسازى ئالیک       

(علف 

0.25%10کغم

23 09 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

24.01

24 01 10 00
تبغ خام مختلف بأضالعها

توتنى خاو و چاک نەکراو بەقەد
1%30کغم

24 01 20 00
تبغ بدون أضالع

توتنى خاو و چاک نەکراو بەبێ قەد
1%30کغم

24 01 30 10
فضالت تبغ 

پاشە ڕۆى توتن شیاو بۆ بەکارهێنان
1%30کغم

24 01 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%30کغم

24.02

24 02 10 00
سکائر جروت

(چروت)جگە ره ى 
10%30کغم

24 02 20 10
( سیکارة10000 ) کروص 50سکائر منشأ أجنبى 

( جگەرە10000) تەکەیى 50جگەرە دروستکراوى بیانى 

کارتو1

ن
30%65

24 02 20 20

( سیکارة10000 ) کروص 50سکائر منشأ عربى 

 10000) تەکەیى 50جگەرە دروستکراوى عربى 

(جگەرە

کارتو1

ن
30%50

24 02 90 20
سكائر بدون تبغ

جگەرەى تەواو بەبێ توتن
5%30کغم

24 02 90 30
سكائر الكترونیة

جگەرەى ئەلیکترۆنى
5%30سێت

24.03

24 03 10 10
تبغ مفروم أو مكبوس

توتنى چاککراو
1%30کغم

24 03 10 20
تبغ مفروم أو مكبوس للقالین

توتنى پایپ
1%30کغم

24 03 10 30
تبغ مهیأ للتجزئة

تنباک ووردکراو کەپس کراو ئامادە
1%30کغم
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 بەها بە دۆالر 

24 03 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%30کغم

24 03 99 50
خالصات وارواح التبغ

ڕوحى توتن
2%30کغم

24 03 99 60
معسل الركیلة

(معسل)توتنى نێرگەلە 
2%30کغم

24 03 99 70
طعام لالركیلة

تامى نێرگەلە
2%30کغم

24 03 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%30کغم

25.01

25 01 00 10
ملح الطعام

خوێى کیس شیاو بۆ خواردن/ خوێى ئامادەکراو
0.1%15کغم

25 01 00 20
(للدباغة)ملح معطل غیر صالح لالستهالك البشري 

خوێى زبر و فەل بۆ پیشەسازى نەشیاو بۆ خواردن
0.05%15کغم

25 10 00 50

ملح محضر خاص لغسل الصحون

خوێى ئامادەکراو تایبەت بە ئامێرى قاپ شۆرو لەو بابەتانە

0.25%15کغم

25 01 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%15کغم

25.03

25 03 00 00
كبریت الخام

گۆگردى خاو
0.75%15کغم

25.05

25 05 10 10
(كوارتس)رمال سلیسیة 

سلیکاى خیزى
0.05%15کغم

25 05 10 20

(ملون)رمال طبیعیة خالیة من المعادن 

خۆڵى سروشتى و ئاسایى ڕەنگاو ڕەنگ کە هیچ 

کانزایەکى تێدا نیە

0.05%15کغم

25 05 10 30
رمال بناء

(لم)زیخ 
30%15طن

25 05 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.03%15کغم

25.06

25 06 10 10
مرو كوارتز

(کوارتز)زیخى 
0.25%15کغم

25.08

25 08 10 00
بنتونایت

(جۆرە خۆڵێکە)بنتونایت لە و بابە تانە  
30%15طن

25 08 20 00

أتربة ازالة المواد الدهنیة

خۆڵ بۆالبردنى ڕەنگەکان یان البردنى ماددە چەوریەکان

30%15طن

25.09

25 09 00 10
(طباشیر)جص بناء مطحون 

تەباشیرى هاڕاو ئامادەکراو بۆ بینا
0.03%15کغم

25 09 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.03%15کغم

25.13

25 13 11 00

(حجر خفان للمساج)حجر خشن للحمام

خاو و  (بەردى خەفان)بە ردى حە مام بۆ پاككردنە وه ى پێ 

ناڕێک

1%15کغم
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25 13 20 10
ورق سمبادة

هەموو جۆر و قەبارە (سمارتە)سمپارە
1%15کغم

25 13 20 20
(عقیق)حجر كوراندوم طبیعى 

بەردى کۆڕاندۆم سروشتى خاو
2%15کغم

25 13 20 30
حجر عادي للحدائق واالحواض السمك

بەردى ئاسایى بۆ جوانکارى باخچە و حەوزى ماسى
100%15طن

25 13 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

25.15

25 15 11 00
حجر رخام غیر مقطع خام

بەردى ڕوخام خاو ناڕێک
0.2%15کغم

25 15 12 00
حجر عادي خام مقطع 

بەردى ڕوخام خاو بە شێوەى چوارگۆشەو الکێشە
0.2%15کغم

25.16

25 16 11 00
كرانیت خام غیر مقطع

بەردى گرانێت خاو ناڕێک
0.15%15کغم

25 16 22 00
قطع بسیطة حجر رملي

بەردى لمین
%15کغم

0.2

25 16 90 20
احجارخام غیر مهذبة ومقطعة و کتل

 بە ردى تر خاو بە شێوەى ناڕێک و پارچە پارچە یان تاشە
0.1%15کغم

25.17

25 17 10 00
حصى وأحجار مجروشة للمعمل بلوک

چەگل و بەردى هاڕدراو بۆ کارگەى بلۆک
0.1%15کغم

25 17 10 10
حجر بونزا

وورده  بەردی پوكە  و پونزا
0.1%15کغم

25 17 10 20
حصو لتصفیة المیاه 

وورده  بە رد بۆ پااڵوتنى ئاو
0.2%15کغم

25 17 41 00
مسحوق من المرمر

تۆزى سە روى مە ڕ مە ڕ
0.1%15کغم

25 17 49 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.1%15کغم

25.20

25 20 10 10
عربى/ جص 

گە چ و قسڵى عربى
10%15طن

25 20 10 20
جص اجنبي

گە چ و قسڵى بیانى
50%15طن

25.22

25 22 10 00
كلس حي

کلسى زیندوو
50%15طن

25 22 20 00
كلس مطفي

جبسى بۆرەک
50%15طن

25 22 30 00
كلس مائي

(نوره)كلسى ئاوى
50%15طن

25.23

25 23 10 00
(كلینكر)مادة تضاف للصناعة االسمنت 

(پێکهاتەى کۆتایى چیمەنتۆ)کلینکر
40%15طن

25 23 21 00
أسمنت أبیض و ملون

چیمە نتۆی سپی و ره نگاوره نگ
60%15طن

25 23 29 10
أسمنت عادي

چیمە نتۆی ئاسایی
60%15طن
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

25 23 29 20
أسمنت مقاوم

چیمە نتۆی مقاوم
60%15طن

25 23 29 30
أسمنت حراري

چیمەنتۆى نەسۆز
60%15طن

25 23 29 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.06%15کغم

25.24

25 24 00 00
(عوازل)اسبست خام 

ئەسبێستى خاو
1%15کغم

25.30

25 30 10 00
بیرلیت

پیرلێت
1%15کغم

25 30 90 11
(سم الفار)كبریتات الزرنیخ 

(زەهرى مشک)گۆگرداتى زەرنیخى زەرد 
0.35%15کغم

25 30 90 50
تراب مقاوم للحرارة

خۆڵى نەسۆز
0.25%15کغم

25 30 90 90 
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%15کغم

26.01

غیر مقطعە/مواد خام حدید غیر مکتلة00 11 01 26

کەرەستەى خاوى ئاسن و پوختەکانى پارچەنەکراو

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

مقطعە/مواد خام حدید مكتلة00 12 01 26

کەرەستەى خاوى ئاسن و پوختەکانى پارچەکراو

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

26.03

26 03 00 00

خام نحاس ومركزاتها

(مرکزاتها)کەرەستەى خاوى مس و پوختەکانى 

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

26.04

26 04 00 00

خام نیكل و مركزاتە

(مرکزاتها)کەرەستەى خاوى نیکل و پوختەکانى 

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

26.12

26 12 10 00

خامات الیورانیوم ومركزاتە

(مرکزاتها)کەرەستەى خاوى یۆرانیۆم و پوختەکانى 

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

26.16

26 16 10 00

خامات الفضة ومركزاتە

(مرکزاتها)کەرەستەى  خاوى زیو و پوختەکانى 

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

26.18

26 18 00 00
رمل مخلفات معامل الحدید

تۆزى پاشماوەى فلتەرى کارگەى ئاسن
0.1%15کغم

27.01

الفحم الحجري00 19 01 27

(خەڵوزى بەردین)ڕەژووى بەردى  
0.25%5کغم

27.10

27 10 11 12

زیت نافثا كاملة

حسب القائمة/نافتاى تەواو

%5طن
الفاتورة

لیستى کڕین
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

27 10 11 14

بانزین عادي

حسب القائمة/ ئاسایى (بەنزین)

%5طن
الفاتورة

لیستى کڕین

27 10 11 19

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%5طن
الفاتورة

لیستى کڕین

27 10 11 31
دیزل

بۆ بزوێنەرەکان (دیزل)گازوایل 
النفط. و%5طن

27 10 11 33
نفط

نەوت
النفط. و%5کغم

27 10 11 43
دهن خام لمعامل دهن السیارات

ڕۆنى خاوى ئۆتۆمبێل بۆ کارگە
0.3%5کغم

27 10 11 49

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

27 10 19 12
دهن محرك سیارات/ زیت ایراني 

ڕۆنى ئێرانى
0.5%5کغم

27 10 19 13
مصافي البانزین-مصفي الدخان

 دوکەڵ بڕى ئۆتۆمبێل
0.5%5کغم

27 10 19 14
دهن كیر سي أویل ایراني

سۆیل ئێرانى
0.5%5کغم

27 10 19 15
دهن محرك

ڕۆنى مەکینە
0.5%5کغم

27 10 19 16
سي أویل اجنبي

سۆیل بیانى
0.5%5کغم

27 10 19 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

27 10 19 92
منظف المكائن

ڕۆنى پاککەرەوەى مەکینە ، ڕۆنى برێک  ئێرانى
0.5%5کغم

27 10 19 94

كلینر-دهن بریك-زیت بریك

معالج هەموو جۆرێک  -(کلینر)ڕۆنى پاککەرەوەى مەکینە 

، ڕونى برێک بیانى

0.5%5کغم

27 10 19 95
زیت هایدرولیك والتوربین

رونى هایدرۆلیک وتوربین
0.5%5کغم

27 10 19 96
زیت المحوالت الكهربائیة

زەیتى محاویلە
0.5%5کغم

27 10 19 97
(بارافین)زیوت بیضاء 

زه یتى پاراڤین
0.5%5کغم

27 10 19 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

27.11

27 11 11 00
غاز طبیعي

غازى سروشتى
النفط.و%35م

27.12

27 12 10 00
هالم نفطي/جلى للحرق/بروبان

جەلی سوتان
0.3%5کغم

27 12 20 10
مواد خام لصناعة الشمع

 ماددەى شمع بۆ دروستكردنى مۆمى ڕۆناکى
0.25%5کغم

27 12 20 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین
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الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

27.14

27 14 10 00
فلر لمعامل القطران واالسفلت

فلە ر بۆكارگە ى قیر
50%5طن

27 14 90 10
اسفلت السائل

قیڕی شل
%5طن

100

27 14 90 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

27.15

27 15 00 00
زفت االسفلت للبناء

قیڕی ڕه ش بۆ بینا
100%5طن

28.01

28 01 10 00
کلور

كلۆر
0.8%10کغم

28 01 20 00
یود

یۆد
0.25%10کغم

28.02

28 02 00 10

كبریت

بە شێوەى وورد یان پارچە یان کبریتى  (کبریت)گۆگرد 

نیشتوو

0.1%10کغم

28 02 00 20
(كبریت غروي)كبریت على شكل غراء

کبریتى غەرەیى
0.25%10کغم

28.03

28 03 00 00
كاربون

كاربۆن
0.25%10کغم

28.04

28 04 10 00
غاز هایدروجین

گازى هایدرۆجین
3%10کغم

28 04 21 00
غاز االركون

گازى ئاڕگۆن
3%10کغم

28 04 29 10
غاز الهلیوم

گازى هیلیۆم
3%10کغم

28 04 29 30
غاز االمونیا

گازى ئە مۆنیا
0.25%10کغم

28 04 29 40
غاز الفریون للتبرید

(cfc)ساردكە ره وه  فریون/ گازى سە الجە  و مجمده 
0.15%10کغم

28 04 29 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.15%10کغم

28 04 30 00
غاز النایتروجین

گازى نایترۆجین
0.5%10کغم

28 04 40 10
غاز االوكسجین

گازى ئۆكسجین
0.5%10کغم

28.05

28 05 40 00
زئبق ابیض

جیوه ى سپى بۆ سە ماعە  و پشكنینى خوێن
10%10کغم

28.06

28 06 10 00
حامض الهایدروكلورید

(کلۆر هایدریک)ترشى هایدرۆكلۆرید 
0.25%10کغم

28.07

28 07 00 10
تیزاب باتري

تیزابى پاترى
0.25%10لتر
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 بەها بە دۆالر 

28.11

28 11 21 00
كاربون للحام

کاربۆنى لەحیم کردن
0.5%10کغم

28 11 22 00
غاز ثنائي اوكسید الكاربون

 بۆ پیشە سازىCO2گازى 
0.25%10کغم

28 11 29 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

28.14

28 14 10 00
سائل االمونیا

شلەى ئامۆنیا
0.4%10کغم

28.15

28 15 12 00
صودا المخفف

(مخفف)سۆداى سوکكراو 
0.25%10کغم

28 15 20 00
هایدروكسید البوتاسیوم

هایدرۆكسید پؤتاسیۆم
0.25%10کغم

28 15 30 00
هایدروكسید الصودیوم

هایدرۆكسید  صۆدیۆم
0.25%10کغم

28.17

28 17 00 10

ئوكسید الزنك

ئۆكسیدى زینك هە موو جۆره  گازێك وه  هە موو جۆره  

مەوادێكى كیمیاوى جگە  لە  قە ده غە  كراوه كان

0.25%10کغم

28.18

28 18 30 00
هایدروكسید المنیوم

هایدرۆكسیدى ئە لە منیۆم
0.25%10کغم

28.21

28 21 10 10

أوكسید الحدید هیماتایت-التراب الحدیدي

بەردى ئاسن هیما تایت -خۆڵی ئاسن بۆ كارگە ى چیمە نتۆ 

Fe2o3

40%10طن

28 21 10 20
مكناتایت-التراب الحدیدي

Fe3O4خؤڵی ئاسن مەگنا تایت 
40%10طن

28.26

28 26 12 00
حامض بروكسید االلمنیوم

ترشى پڕۆکسیدى ألمنیۆم
1%10کغم

28.28

28 28 90 10
هایبوكلوراید الصودیوم

هایبوكلوراید الصودیوم
0.25%10کغم

28.33

28 33 22 00
سلفات االلمنیوم

سلفاتى ئە لە منیۆم
0.25%10کغم

28 33 30 00
شب

(زاخ) شەب 
0.25%10کغم

28.36

28 36 10 00
كاربونات االمونیوم

(نەوشادر)کاربۆناتى ئەمۆنیۆم 
0.25%10کغم

28 36 30 00
كاربونات هایدروكسید الصودیوم

كاربۆناتى هایدرۆكسید صۆدیۆم
0.25%10کغم

28 36 50 00
كاربونات الكالسیوم

كاربۆناتى كالیسیۆم
0.25%10کغم

28 36 92 10
كاربونات السیلیلوز

كاربۆناتى سلیلۆز
0.25%10کغم
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28 36 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

28.40

28 40 20 00
برایت

(بؤرات)مادده ى باراید 
0.2%10کغم

28.46

28 46 90 00
تربة كومبوس لتربیة الفطر

خولى كومبوس بو قارچك
0.25%10کغم

28.49

28 49 20 00
معجون السلیكون

معجون سلیکون بۆ ماکینەى ئۆتۆمبێل
1.5%10کغم

28.51

28 51 00 10
ماء مقطر للبطاریات السیارات

 بۆ پاترى و فڵچەى جاممقطرئاوى 
0.15%10لتر

29.01

29 01 10 10
هایدروكاربون مشتقاتە ایثان

NDBهە ویرى ئیثان 
0.5%5کغم

29.02

29 02 90 20
كحوالت دوریة حلقیة ومشتقاتها/ نفتالین

ئە سپە نیك/ نفتالین
0.25%5کغم

29.06

29 06 21 10
(الب)مادة كحول البانزین 

بۆ پاکەمەنى (الب)ماددەى 
0.5%5کغم

29 06 21 20

(هاب) (كحول البانزین )مادة لصناعة المواد التنظیف 

0.5%5کغمبۆ پاکەمەنى (هاب)ماددەى 

29 06 29 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5لتر

29.12

29 12 11 00
معقم دواجن

فۆرمالین معقم بۆ ده واجن
0.5%5کغم

29.14

29 14 11 00
أسیتون صناعي

ئەسیتۆن بۆ پیشەسازى
1%5کغم

29 18 14 00
لیموندوز

لیموندوزى
1%5کغم

29.22

29 22 11 00
سبیرتو صناعي

(ئیثانول)سبیرتۆ بۆكاری پیشە سازى 
0.5%5کغم

29.36

29 36 90 00
اقراص فواره

(فواره )اقراص ڤیتامینات 
2%5کغم

29.37

29 37 00 00
هرمون بروتین حیواني

پڕۆتینى ئاژەڵى
0.25%5کغم

29.40

29 40 00 00
(لصناعة الكیماویات)سكر نقي كیمیاوي 

پوختەى شەكر نقي
0.5%5کغم

30.01
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 بەها بە دۆالر 

30 01 20 00

خالصات غدد أو غیرها من اعضاء أو افرازتها لعالج 

التخثر

پوختەى لیک ڕژێن یان ئەوانى تر لە ئەندامەکان یان 

ماددەیەکە لە  )دەردراوەکانى بۆ چارەسەرى ئەندامى 

(جگەر نایەڵێ خوێن بمەیێت 

%5کغم
صحة

تەندروستى

30.02

30 02 20 00
لقاحات للطب البشري

(لقاحات)پێکوتە بۆ پزیشکى مرۆیى  
%5کغم

صحة

تەندروستى

30 02 30 00
لقاحات للطب البیطري

(لقاحات)پێکوتە بۆ پزیشکى ڤێتێرنەرى  
%5کغم

صحة

تەندروستى

30 02 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
%5کغم

صحة

تەندروستى

30.03

30 03 10 00

أدویة تحتوى على بنسلینات و مشتقاتها غیر مهیأة في 

مقادیر أو أغلفة معدة للبیع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى عالج یان خۆ 

پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە 

تاک و پارچە نافرۆشرێت کە پەنسلین و سترۆبتۆماسینەکان لە 

خۆ دەگرێت

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 03 20 00

غیر  (انتي بیوتیك)أدویة تحتوي على مضادات حیویة 

مهیأة في مقادیر أو أغلفة معدة للبیع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى عالج یان خۆ 

پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە 

لە  (دژە زیندەیى)تاک و پارچە نافرۆشرێت کە ئەنتى بایۆتیک 

خۆ دەگرێت

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 03 31 00

أدویة تحتوى على االنسولین غیر مهیأة في مقادیر أو أغلفة 

معدة للبیع بالتجزئة

دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى عالج یان خۆ 

پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و 

قوتوى بە تاک و پارچە نافرۆشرێت کە ئەنسۆلین لە خۆ 

دەگرێت

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 03 39 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
%5کغم

صحة

تەندروستى

30.04

30 04 00 00
أدویة طبیة متنوعة

دەرمانى پزیشکى جۆراوجۆر
%5کغم

صحة

تەندروستى

30 04 10 00

أدویة تحتوى على بنسلینات و مشتقاتها مهیأة في مقادیر أو 

أغلفة معدة للبیع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى عالج یان خۆ 

پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە 

تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کەپەنسلین و 

سترۆبتۆماسینەکان لە خۆ دەگرێت

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 04 20 00

مهیأة في   (انتي بیوتیك)أدویة تحتوي على مضادات حیویة 

مقادیر أو أغلفة معدة للبیع بالتجزئة

مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى عالج یان خۆ دەرمانى 

پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە 

دژە )تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کە ئەنتى بایۆتیک 

لە خۆ دەگرێت (زیندەیى

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 04 20 20
لواصق طبیة لالنف

لەزگەى پالستیک بۆ لووت
%5کغم

صحة

تەندروستى

35



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

30 04 31 00 

أدویة تحتوى على االنسولین  مهیأة في مقادیر أو أغلفة 

معدة للبیع بالتجزئة

دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى عالج یان خۆ 

پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە 

تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کە ئەنسۆلین لە خۆ دەگرێت

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 04 32 00

أدویة تحتوى على هرمونات مهیأة في مقادیر أو أغلفة معدة 

للبیع بالتجزئة
دەرمانى مرۆیى بۆ بەرکاهێنانى پزیشکى عالج یان خۆ 

پاراستن ئامادە کراوە بە شێوەى بڕو لە ناو بەرگ و قوتوى بە 

تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کەهۆرمۆنات  لە خۆ 

دەگرێت

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 04 39 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
خەمالندن %5کغم

30 04 50 00

أدویة تحتوى على فیتامینات أو منتجات اخر مهیأة في 

مقادیر أو أغلفة معدة للبیع بالتجزئة

دەرمانى مرۆیى  بۆ چارەسەرو خۆ پاراستن بە شێوەى بڕو لە 

ناو بەرگ و قوتوى بە تاک و پارچە ئامادەکراو بۆفرۆشتن کە 

ڤیتامینات لە خۆ دەگرێت

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 04 90 10

محالیل طبیة

%5لترگیراوەکانى پزیشکى
صحة

تەندروستى

30 04 90 20

(مغذي طبي)میاه طبیة 

%5لتر(مغزى)ئاوى ژیانە وه  
صحة

تەندروستى

30 04 90 30

أدویة للطب البیطري

%5كگمدەرمانى نەخۆشى ڤێتێرنەرى جۆراوجۆر
صحة

تەندروستى

30 04 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
%5کغم

صحة

تەندروستى

30.05

30 05 10 10

ضمادات الصقة لالالم

،لەزگە بن (لە سقە )فە رمە تێشى لە ش ئیشان،مشە ماى ئازار 

پێ

ده رزه 

ن
5%

صحة

تەندروستى

30 05 10 20
كمادات جاهزة لخفض و ارتفاع حرارة الجسم

سارد و گە رم كە رى لە ش/ كە ماده ى ئاماده كراو
%5كگم

صحة

تەندروستى

30 05 90 10
قطن و شاش و باندج طبیة

لۆكە و شاش و باندج پزیشكى هەموو جۆرێک
%5كگم

صحة

تەندروستى

30 05 90 20
عیدان معدة لتنظیف االذن

چیلکەى پاککردنەوەى گوێ
%5کغم

صحة

تەندروستى

30 05 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
%5کغم

صحة

تەندروستى

30.06

30 06 10 10
خیوط جراحیة معقمة لخیاطة الجروح

داوى برین پێچانەوەو نەشتەرگەرى
%5کغم

صحة

تەندروستى

30 06 10 40
لواصق طبیة

پالستەرى پزیشكى
%5کغم

صحة

تەندروستى

30 06 20 00
كواشف تحدید فئات و فصائل أو عوامل الدم

بۆ دیارى کردنى گروپى خوێن (دۆزەرەوە)دەرخەر 
%5کغم

صحة

تەندروستى
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30 06 40 00

اسمنت وغیره من منتجات مستعملة في حشو االسنان 

،اسمنت ترمیم العظام

بۆ پڕکردنەوەى ددان یان  (ئامادەکراوى)مەوادى 

چاککردنەوەى ئێسک

%5کغم
صحة

تەندروستى

30 06 50 10
حقیبة اسعافات أولیة داخل السیارة

جانتاى فریاکەوتنى سەرەتایى بۆ ناو ئۆتۆمبێل
%5دانە

صحة

تەندروستى

30 06 50 20
خاصة الطباء العیون/حقائب طبیة متنوعة 

جانتای تایبە ت بە  پزیشكى چاو/جانتاى پزیشكى هەموو جۆرێک 

%5دانە 
صحة

تەندروستى

30 06 70 00

 محضرات هالمیة معدة االستعمال في طب البشري 

لتزییت اجزاء الجسم للعملیات الجراحیة أو فحوصات 

سریریة

زیو الیت بۆ چەور کردنى لەش پێش کردارى پزیشکى

%5کغم
صحة

تەندروستى

31.01

31 01 00 00

اسمدة حیوانیة ونباتیة وان كانت عضویة

پە ینى کیمیاوى کە بنچینەکەى ئاژەڵى یان ڕووەکى بێت  بۆ 

ناو مە ركان و باخچە 

0.3%5کغم

31.02

31 02 10 00
(یوریا)سماد سائل 

(سماد سائل)پە ینى کیمیاوى بەشێوەى شل 
0.05%5کغم

31 02 50 00
نترات الصودیوم

نیتراتى صۆدیۆم
0.3%5کغم

31.03

31 03 10 00
سوبر فوسفات

سوپەر فۆسفات  وەک پەینى كشتوكاڵى
0.05%5کغم

31.04

31 04 20 00
كلورید البوتاسیوم

كلۆریدى پۆتاسیۆم
0.3%5کغم

31 04 30 00
سماد كبریت

كبریت وەک پەینى كشتوكاڵى
0.05%5کغم

31.05

31 05 20 00

منتجات اسمدة معدنیة وكمیاویة محتویة على عناصر 

نیتروجین و فسفور وبوتاسیوم

پە ینى کانزایى كیمیاوى کە هەرسێ ڕەگەزە پیتێنراوەکانى 

تێدایە لە نایترۆجین و فسفۆرو پۆتاسیۆم

0.05%5کغم

32.01

32 01 10 00
من أصل نباتي (اصباغ)خالصات الدباغة والصباغة 

پوختەکانى پێستە خۆشکەر لە رەگەزى ڕووەکى
0.15%10کغم

32.02

32 02 10 00

مواد دباغة عضویة تركیبیة

گیراوەى پێستە خۆشکردن هەموو جۆرێک وەک زرنیخ و 

هتد...قیر 

0.15%10کغم

32.04

32 04 11 00
مواد أولیة لصناعة الصبغ

کەرەستەى دروستکردنى بۆیە
0.5%10کغم

32 04 12 10
صبغ سنوسن باودر

(تۆز)بۆیە ى سنوسن 
0.5%10کغم

32 04 17 00
صبغ الوان

بۆیە ى تایبە ت بۆ ڕه نگى جل و بە رگ
0.5%10کغم
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32 04 20 00
صبغ فسفوري

بۆیە ى فسفۆری
0.5%10کغم

32 04 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

32.06

32 06 43 00
(سبائیدات الحدید)أصباغ اساسها 

بۆیە  پێکهاتەى بنەڕەتى سپائیدی ئاسن
0.5%10کغم

32.07

32 07 10 00
صبغ مسحوق للجدران ملون

ڕه نگا و ڕه نگ(تۆز )بۆیە ى نە تری دیوار
0.5%10کغم

32 07 20 00
صبغ للكاشي والسیرامیك

بۆیە ى كاشی  و سیرامیک
0.5%10کغم

32 07 30 00
دملوك صبغ لماع سائل

(ده مە لوك)بۆیەى بریقەدار کردن 
0.5%10کغم

32 07 40 00
صبغ للزجاج

بۆیە بۆ ڕەنگ و نەخش کردنى شووشە
0.5%10کغم

32.08

32 08 10 10
وارنیش بولسترات

وارنیش بولسترات
0.5%10کغم

32 08 20 10

وارنیش اساسها بولیمرات اکریلیکیة

بۆیە ى ڕؤنى كە  پیكهاتە كە ى پۆلیمە رات و پۆلیمە راتى 

سروشتیە

0.5%10کغم

32 08 90 20
صبغ سیارات سائل

بۆیەى ئۆتۆمبێل و ئامێر شل
1.5%10کغم

32 08 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

32.09

32 09 10 10
صبغ مائي

بۆیە ى ئاوى کە پێکهاتەکەى پۆلیمەراتى سروشتیە
0.5%10کغم

32.10

32 10 00 20
الوان سطحیة مائیة لصقل الجلود

بۆیەى ئاوى بۆ لوسكردنى چەرم
0.5%10كگم

32 10 00 30
(اصباغ االحذیة)وارنیش لصبغ الجلود 

بۆیەى پێاڵو  لە ناو قوتو بەرمیل هەموو جۆر
0.5%10کغم

32.12

32 12 90 10
صبغ سبراي

بۆیە  سپڕا
0.5%10کغم

32.13

32 13 10 10
(الوان لتدرج االلوان)لون الصبغ 

ڕه نگى بۆیە 
0.5%10کغم

32.14

32 14 10 10
معجون الزجاج اساسە الدهن

بۆ شووشە ى پە نجە ره  (معجون)هە ویر 
0.25%10کغم

32 14 10 20
معجون اساسها الشمع

بە ردى هاڕاو  تێکەڵ بە معجون هاڕاوى تۆز
0.75%10کغم

32 14 10 30
معجون أستعماالت فنیة

بۆ کارى هونەرى (هەویر)معجون 
0.75%10کغم

32 14 10 70
(صلب)معاجین اساسها الكبریت 

معجونى خێرا توندبوون
0.75%10کغم

32 14 10 90
صبغ للدیكورات

ماتكۆ بۆ جوانكاری ژوور و دیوار
0.75%10کغم
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32 14 10 91
صبغ مانع الصدأ

بۆیە ى بنەڕەتى دژە ژەنگ
0.5%10کغم

32 14 10 92
للسفن(ماستیك)معجون مطاط 

معجون ماستیک
0.75%10کغم

32 14 10 93
شمع المرکب لسد التجاویف

شەم بۆ پڕکردنەوەى کەلێن و دەرز
0.75%10کغم

32 14 10 94

(معجون اساس)معجون للشقوق 

معجونى درزو ڕاستکردنى زیادەى دیوارو بنمیچ و 

(مەعجوونى اساس)ڕووەکان 

0.75%10کغم

32 14 10 95
معجون لتثبیت االحجار والمرمر

معجون و چە سپی چاككردنى كە رەستە ى بیناسازى
0.75%10کغم

32 14 10 96
(معجون بولش)معجون فایبر للسیارات 

معجون فایبەر،معجون پۆلش بۆ ئۆتۆمبێل
1.25%10کغم

32 14 10 97
فلنكوت/معجون للسطوح ماستك

ماستیک ،فلینکۆت
0.25%10کغم

32 14 10 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

32.15

32 15 11 00
حبر أالسود للطباعة

مە ره كە بى ڕه ش بۆ چاپگەرى
1%10کغم

32 15 11 50
حبر مسحوق لجهاز االستنساخ

مە ره كە بى پاودەر بۆ ئامێرى فۆتۆكۆپى
1%10کغم

32 15 11 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

32 15 19 00
حبر ملون للطباعة

مەرەکەبى ڕەنگاو ڕەنگ بۆ چاپگەرى
1%10کغم

32 15 90 10
حبر للكتابة والرسم

مە ره كە بى نووسین و وێنەکێشان 
1%10کغم

32 15 90 20
حبر جهاز الرونیو

مە ره كە بى كۆپى ڕۆنیۆ
1%10کغم

32 15 90 30
(ریشة)حبر لالفالم 

مەرەکەبى ئامادەکراو بۆ قەڵەمى ڕیشدار
1%10کغم

32 15 90 40
حبر لالالت الناسخة

مە ره كە بى ئامادە کراو بۆ ئامێرى فۆتۆکۆپى
1%10کغم

32 15 90 50
حبر اسطمبة

مە ره كە ب بۆ ئیستە مپە 
1%10کغم

32 15 90 60
(اشرطة)حبر االت الكتابة 

مەرەکەبى شریتى بۆ ئامێرى نووسین
1%10کغم

32 15 90 70
حبر ترقیم

مەرەکەبى ژمارە لێدان
1%10کغم

32 15 90 80
حبر سري

(السرى)مەرەکەبى نهێنى 
1%10کغم

32 15 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

33.01

33 01 90 11
ماء مقطر لالغراض الطبیة

ئاوى دڵۆپێنراو بۆ مەبەستى پزیشکى
0.25%10کغم

33 01 90 13

 

ماء ورد

گواڵوى خواردەمەنى

1.5%10کغم
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33 01 90 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

33.02

33 02 10 00
عطر لالكل

بۆن بۆ ناو خواردن و خواردنەوەکان
1.5%10کغم

33.03

33 03 00 10
عطور

سائل و جامد (بارفوم)عطور 
5%10لتر

33 03 00 20
كلونیا ایراني ، عربي

كۆڵۆنیا ئێرانى ،عەرەبی
1%10لتر

33 03 00 30
 عطور توالیت

بۆن بڕه ى تە والێت
1.5%10كغم

33 03 00 40
كلونیا أجنبي

كۆڵۆنیاى بیانى
1%10لتر

33 03 00 80
معطر مركز

بۆن خۆشکەرى خەست
1.5%10کغم

33 03 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

33.04

33 04 10 10
محضرات تجمیل الشفاه اجنبي

پێكهاتە ى جوانكارى لێو بیانى
3%10کغم

33 04 10 20
محضرات تجمیل الشفاه ایراني ،عربي

پێكهاتە ى جوانكارى لێو ئێرانى ،عەرەبى
1.5%10كغم

33 04 20 10
محضرات تجمیل عیون اجنبي

پێكهاتە ى جوانكارى چاو بیانى
3%10کغم

33 04 20 30
قلم تحدید

قە ڵە مى تحدید
3%10کغم

33 04 20 50
مسكارة

ماسكاره 
3%10کغم

33 04 30 10

ملحقات وطالء اظافر

ڕەونەق و بریقەدارەکان بۆیەى نینۆک هەموو جۆرێک

1%10کغم

33 04 30 20
(مزیل)اسیتون 

(أسیتون)البە رى بؤیە ى نینۆك 
1%10کغم

33 04 30 30
جمیع انواع المكیاج

مكیاج هە مووجۆرێك جگە  لە  ناوبراوه كان
3%10کغم

33 04 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%10کغم

33 04 91 10
بودرة اطفال

پۆدره ى مندااڵن
0.75%10کغم

33 04 91 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%10کغم

33 04 99 10
خل للزینة

سرکەى جوانکارى
3%10کغم

33 04 99 20
محضرات الوقایة من الشمس

دروستكراوى پاراستنى پێست لە  خۆر
3%10کغم

33 04 99 30

محضرات تطریة الجلد

كرێمى اساس و کرێمى دەست و کرێم بۆ پێست و مەساجى 

دەم و چاو ،ماسک

3%10کغم
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

33 04 99 40

محضرات لطالء الوجە والمكیاج و معاجین لنزع الطالء

3%10کغمئامادەکراوەکانى مکیاج و البردنى مکیاج

33 04 99 50
طین البحر المیت

قوڕى ده ریایى مردوو بۆ جوانكارى
0.75%10کغم

33 04 99 60
ابرة للتجمیل

دەرزى جوانكارى ده م و چاو
5%10کغم

33 04 99 80
نیفیا

كرێمى ده ست لە  بابە تى نیڤیا
3%10کغم

33 04 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%10کغم

33.05

33 05 10 10

(سیت لالطفال)شامبو وبودرة وكریم وصابون

(بەسێت)سابوون + کرێم + پۆدرە + شامپۆى مندااڵن 

1.5%10کغم

33 05 10 20
شامبو عربي+مكیف 

شامپۆ و موکەیفى عربى
1.5%10کغم

33 05 10 30
شامبو اجنبی

شامپۆ بیانى
1.5%10کغم

33 05 10 40
شامبو الصباغ الشعر

شامپۆى بۆیاغى قژ
1.5%10کغم

33 05 10 50
مکیف للشعر

موکەیەف قژ
1.5%10کغم

33 05 20 10
مادة لتجعید الشعر

شلە  بۆ بۆیە ى نیگرۆ/ پە رمە ن
1.5%10کغم

33 05 20 20
كریم التنعیم للشعر

کرێم بۆخاوكردنە وه و نەرم کردنى قژ
1.5%10کغم

33 05 20 30
بلوندر

بلونده ر بۆ مێشى قژى ژنان
1.5%10کغم

33 05 30 10
جل الشعر

جە لى قژ
1.5%10کغم

33 05 30 20
كریم لتلمیع الشعر

(الكر)ڕه ونە قده رى قژ 
1.5%10کغم

33 05 90 10
زیت الشعر

ڕۆن و زه یتى قژ
1.5%10کغم

33 05 90 20
کریم لتلمیع الشعر

کرێم بۆ ڕەونەقى قژ
1.5%10کغم

33 05 90 30
محضرات صبغ الشعر جمیع انواع االصباغ

بۆیە ى قژ هەموو جۆرێک ،بۆیەى قژ لەشێوەى تیوب
1.5%10کغم

33 05 90 40
حمام زیتی

حە مام زیت
%10کغم

1.5

33 05 90 50
حنە وسمە

خە نە ،وەسمە،مورە
1.5%10کغم

33 05 90 60
حنە وروح الحنە

خە نە،ڕوحى خەنە
1.5%10کغم

33 05 90 70
اوكسجین صبغ الشعر اجنبي

بیانى/ئۆكسجینى بۆیە ى قژ
1.5%10کغم

33 05 90 80
اوكسجین صبغ الشعر عربي

عەرەبی/ئۆکسجینى بۆیەى قژ
1.5%10کغم

33 05 90 81
حبوب تقویة الشعر

تایبە ت بۆ بەهێزکردنى قژ/ حە ب
عدد100

دانة100
10%1.5
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33 05 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

33.06

33 06 10 10
معجون اسنان

معجون ددان
%10کغم

1

33 06 10 30
سموکر اسنان

سمۆكە رى ددان
%10کغم

1

33 06 10 40
معقم اسنان

(معقم ده م)غە رغە ره ى ده م 
1.5%10کغم

33 06 10 50
قلم تبییض االسنان

قەڵەمى جوانکارى دەم و ددان
1%10کغم

33 06 20 00
خیط تنظیف االسنان

دەزوى ددان پاککردنەوە
1%10کغم

33 06 90 10
معطر فم

بۆن خۆش كە رى ده م
1.5%10کغم

33 06 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

33.07

33 07 10 10
معجون حالقة

(بۆ تراش  )معجون و کرێم پێکەوە 
1%10کغم

33 07 20 10
معطر جسم ابط

بۆن خۆشكە ر بن باڵ
1.5%10کغم

33 07 20 20
معطر جسم

(معطر جسم)بۆن خۆشكە رى مرۆڤ 
1.5%10کغم

33 07 30 00
مصنوعات ملحیة معطرة لتغسیل الشعر

دروست کراوى خوێى بۆندار بۆ سەر شۆرین
1.5%10کغم

33 07 41 10
معطر جو سائل

بۆن خۆشكە رى سە قا شل
%10کغم

1.5

33 07 41 20
معطر جو بودرة

بۆن خۆشكە رى سە قا تۆز
1.5%10کغم

33 07 41 30
بخور

(دارى عود)بخور 
5%10کغم

33 07 41 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
5%10کغم

33 07 49 20

فحم للثالجات والسیارات

خەلوزى چااڵک بۆ البردنى بۆن بۆ سەالجە و ئۆتۆمبیل

0.75%10کغم

33 07 90 10
محضر ازالة الشعر

ئامادەکراوەکان بۆ البردنى موو
0.75%10کغم

33 07 90 11

محضر ازالة الشعر باودر

البەرى موو بە شێوەى تۆز )داڕوو بۆ البردنى موو 

(هەموو جۆرێک

0.75%10کغم

33 07 90 20

اكیاس ورق معطر

کیس و کاغەزى بؤندار یان ڕووپۆش کراو بە مەوادى 

جوانکارى

1.5%10کغم

33 07 90 40
سائل حفظ العدسات

شلەى عەدەسەى چاو یان چاوى دەستکرد
1%10کغم

33 07 90 50
محضرات تطریة وتجمیل للحیوانات

دروست کراوەکانى جوانکارى ئاژەل
2%10کغم

33 07 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

42



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

34.01

34 01 11 30
معجون حالقة

معجون و فومى ڕیش تاشین
1%5كغم

34 01 11 40
صابون طبي

(معقم)سابونى پزیشکى 
0.4%5کغم

34 01 11 50
صابون مطهر

سابونى پاک کردنەوە
0.4%5کغم

34 01 11 80
صابون عادي

سابونى ئاساى
0.4%5کغم

34 01 11 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.4%5کغم

34 01 20 20
(هوالمي)صابون بشكل معجون 

جە لى پاككردنە وه ى لە ش بیانى
0.4%5كغم

34 01 20 30
صابون سائل لغسیل

سابونى شل
0.4%5کغم

34.02

34 02 11 00

محضرات مساعدة للتنظیف

0.4%5کغمکەرەستەى سەرەکى بۆ دروستکردنى پاکەمەنى

34 02 20 10

محضرات غواسل كلوركس

فاس،معجزە
0.4%5لتر

34 02 20 21
مسحوق تایت

تایت
0.4%5کغم

34 02 20 22
زاهى

زاهى
0.4%5کغم

34 02 20 23
شامبو لغسیل السیارات

شامپۆ پاککەرەوە بۆ ئۆتۆمبێل
0.4%5کغم

34 02 20 24
سائل تنظیف الصحیات

پاککەره وه ى شل و بابە تە كانى
0.4%5کغم

34 02 20 25
شامبو غسل المالبس

شامپۆى جل شوشتن
0.4%5لتر

34 02 20 26
منظف مجاري

بابە تى پاككردنە وه ى ئاوه ڕۆ
0.4%5کغم

34 02 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.4%5کغم

34.03

34 03 11 00

محضرات لمعالجة النسیج والجلود

ئامادەکراوەکان بۆ چارەسەر کردنى پێستە یان هەر 

جۆرێکى تر

0.75%5کغم

34 03 19 10

كریز

ئامادەکراوى چەورى تایبەت بە کەم کردنەوەى لێخشاندن 

(گریز)

0.5%5کغم

37 03 19 11
كریز ایراني

گریزى ئێرانى
0.5%5کغم

34 03 19 20
زیت وشحوم السحب

زەیت و چەورى ڕاکێشان
0.75%5کغم

34 03 19 30
زیت القواطع

(القواطع)زەیتى پارچەکان 
0.75%5کغم
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34 03 19 40
زیت مكائن الخیاطة

ڕۆنى مەکینەى درومان
0.75%5کغم

34 03 19 50
معجون بوش/معجون كراین

(گراین ، بوش  )معجون 
1.25%5کغم

34 03 19 70
شحوم محضرة ضد الصدأ والتأكل

چەورى ئامادەکراو دژە ژەنگ و داخوران
0.75%5کغم

34 03 19 80
زیوت القوالب والكونكریت

ڕونى چە وه ركردنى قالبی كۆنكرێت
0.75%5کغم

34 03 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%5کغم

34.04

34 04 90 10
شموع االصطناعیة وشمع االختام

(مۆمى سور)شە مێى سور بۆ لۆك كردن 
0.5%5کغم

34.05

34 05 10 10
دهن احذیة

ڕۆنى پێاڵو
0.5%5کغم

34 05 10 20
كریم تلمیع االحذیة

کرێم و ڕۆن بۆ ڕەونەقى پێاڵو و چەرم
0.5%5کغم

34 05 30 10
ملمع الطار السیارات

ى ئۆتۆمبێل(سپراى ڕەش کردن)ڕەونەقدەرى تایە 
0.5%5کغم

34 05 30 20
ملمع دشبول

ڕەونەقدەرى دەشبولى ئۆتۆمبێل
0.5%5کغم

34 05 90 10

منظف سبرا

سپرا/ (KLEANER KIT )کلینە ر 
%5سیت

0.5

34 05 90 20

جلي تلمیع لمصوغات المعادن

جە لی ده رمانى ڕەونە قی خشڵی زێر و كانزاكان

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

34 05 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

34.06

34 06 00 00
شموع االضاءة

مۆمى ڕووناکى و هاوشێوەکانى
0.5%5کغم

34.07

34 07 00 20
شمع طب االسنان

معجون بو دروستكرنى قالبى ددان
1%5کغم

34 07 00 30
معاجین لصبغ نماذج تسلیة االطفال

(صناعى)قوڕى دەستکارى 
0.5%5کغم

34 07 00 40
مواد لصنع الشموع

کەرەستەى دروست کردنى مۆم
0.5%5کغم

34 07 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

35.01

35 01 10 00
هالم/ غراء 

هێلم کازین/غەڕە
0.5%10کغم

35.05

35 05 20 10
غراء النجارین عربي

غەڕەى دارتاشى عەرەبی
0.5%10کغم

35 05 20 30
غراء النجارین اجنبي

غەڕەى دارتاشى بیانى
0.5%10کغم

35.06
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35 06 10 10
خلط معاجین

چەسپى دوقلو+ بابە تى لە حیمى یابانى ڕوون 
0.5%10کغم

35 06 10 20
معجون وسبري غرة

چەسپ وسپرای پێکەوە
0.5%10کغم

35 06 91 10
سیکوتین

سیکۆتین
0.5%10کغم

35 06 91 20
لحیم بالستیک

لە حیم بۆ نایلۆن و پالستیک
0.5%10کغم

35 06 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

35.07

35 07 90 60
(مالت)انزیمات الشعیر الناشط 

جۆى چاالک مالت (ئەنزیم)ڕژێنى 
0.5%10کغم

36.01

36 01 00 00
بارود

باروود
الداخلیة.و%10کغم

36.02

36 02 00 00
متفجرات عدا البارود

تەقەمەنى جگە لە باروود
الداخلیة.و%10کغم

36.03

36 03 00 10

كبسولة االنفجارات

کەپسولى تەقینەوە و گڕگرتن ، کەرەستەى گڕگرتن و 

تەقینەوە

عدد

دانە
الداخلیة.و10%

36 03 00 80
جالتین لالنفجارات

جەالتین بۆ تەقەمەنى
الداخلیة.و%10کغم

36 03 00 90
فتیلة االنفجار

فتیلەى تەقینەوە
الداخلیة.و%10دانە

36.04

36 04 10 00
العاب ناریة

یارى ئاگرین
4%10کغم

36 04 10 10
ئینوفو مادة للمتفجرات

ئینۆفۆ بۆ تەقەمەنى

طن

تەن
الداخلیة.و10%

36.05

36 05 00 00
شخاط

(شخارتە )شخاتە  
1%10کغم

36.06

36 06 10 10
غاز القداحة

غاز بۆ پڕ کردنى چەرخ لە ناو قوتو
1%10کغم

36 06 10 20
غاز طباخ سفرات

غاز لە ناو قوتو بۆتەباغى سەفەرى
1%10کغم

36 06 90 10
حجر القداحاق

بە ردى چە رخ
2%10کغم

36 06 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

37.01

37 01 10 00
Xالواح تصویر باالشعة 

xوێنەگرتن بە تیشکى  (لوحە)پلێتى 
0.5%210م

37 01 20 00
الواح تصویر فوري

فلیمى وێنەگرتنى خێرا (لوحە)پلێتى 
0.5%210م
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37 01 30 00

 ملم255الواح وافالم تزید عن 

 ملیمەتر 255پلێت و فلیمى هى تر کە یەکێک لەالکانى لە 

زیاترە

0.5%210م

37 01 91 00
الواح تصویر ملون بولي كروم

(پولى کڕۆم)پلێتى وێنەى ڕەنگاوڕەنگ 
0.5%210م

37 01 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%210م

37.02

37 02 10 00
xافالم اشعة السینیة  

(x)فلیم بۆ وێنە گرتنى بە تیشکى 
1%210م

37 02 20 00
افالم تصویر الفوریة

(فورى)فلیم وێنەى خێرا 
1%210م

37 02 31 00
ملم105افالم تصویر فوتوغرافي ملون اقل من

ملم105فلیمى وێنەى فوتوغرافى رەنگین كەمتر لە

عدد

دانە
10%0.2

37 02 39 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.2%210م

37.03

37 03 10 00
ورق تصویر للصور الفوتوغرافي رولة

كاغەزى وینەى فوتوكرافى رولە
0.5%10کغم

37 03 20 00
ورق تصویر للصور الفوتوغرافي ملونة بولى كروم

كاغەزى وینەى فوتوكرافى بولى كروم ڕەنگاو ڕەنگ
0.5%10کغم

37.04

37 04 00 00

الواح وافالم مصورة وغیر مظهرة

لەو حەو فلیم و کاغەز و مقەبا بۆ وێنەى فۆتۆگرافى وێنە 

گیراوەى نەشۆراوە

0.5%210م

37.05

37 05 00 00
الواح اوفسیت مصورة فوتوغرافي

لەوحەى اوفسیت وێنەكیراو فوتوكرافى
1%10کغم

37 05 10 00

الواح تصویر اوفسیت

لەوحەو فلیم بۆ وێنە گرتنى فۆتۆگرافى وێنە گیراوە و 

شۆراوە جگە لە فلیمى بەکار هاتوو لە وێنەى سینەمایى بۆ 

کۆپى کردن بە ئۆفسێت

1%10کغم

37 05 20 00

افالم مایكرو فلم

(مایکرۆ فلیم)لەوحەو فلیم بۆ وێنەى فۆتۆگرافى بچووک 

1%10کغم

37 05 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

37.06

37 06 10 10
 ملم فمافوق35فلم سینمائ بعرض 

 ملیمتر و زیاتر35فلیمى سینەمایى جۆراوجۆر پانى 
5%10کغم

37 06 10 20

 ملم فمادون35فلم سینمائي بعرض 

 ملیمتر کەمتر35فلیمى سینەمایى جۆراوجۆر پانى لە 

5%10کغم

37 06 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
5%10کغم

37.07

37 07 90 10

مواد التحمیض وغسل االفالم

ئامادەکراوى کیمیاوى بۆ شوشتنەوەو چاپکردنى فلیم و 

کارتى وێنەى فۆتۆگرافى

2%10کغم

38.01
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

38 01 10 00
جرافیت صناعي

گرافیکى دەست کرد
1%5کغم

380120000
فحم منشط

کاربۆنى چاالککەر
1%5کغم

38.06

38 06 30 00
صموغ استریة قلویة

بۆ هەموو جۆرە بەکارهێنانێک (كە تیره )سرێش 
0.5%5کغم

38.08

38 08 10 10
مبید حشرات سائل

قڕکەرى زیندەوەرى بچووک بە شێوەى شل
1%5کغم

38 08 10 20
مبید باودر

قڕکەرى  حەشەرات بە شێوەى پاودەر
1%5کغم

38 08 10 30
قاتل حشرات سبري

(سپراى)دەرمانى مێش بە شێوەى قوتو
1%5کغم

38 08 10 40
سیکوتین قوارض

سیکۆتینى مشک
1%5کغم

38 08 10 50
أشریطة الصقة لقتل الفأر والذباب

لە زگە ى مشك گرتن و مێش و مە گە ز
1%5کغم

38 08 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

38 08 30 00
مبیدات اعشاب و موفات االنبات

قڕکەرى گژوگیا و ڕاگرى گەشەى ڕووەک
1%5کغم

38.10

38 10 10 10
مساحیق لحیم

تۆزى لەحیمى قەاڵ
0.75%5کغم

38 10 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%5کغم

38.11

38 11 11 10
محسنات الوقود والمحركات اساسها الرصاص

چاک سازى بەنزین
2%5کغم

38 11 29 00
محضرات تضاف لزیوت التشحیم وزیوت المحرکات

خاك روس بۆ پاككردنە وه ى ڕؤنى پیسى ئۆتۆمبێل
0.2%5كگم

38.12

38 12 20 00
مسحوق البالستیك

PVCپۆدرەى / تۆزى پالستیك
0.25%5کغم

38.13

38 13 00 00
محضرات اطفاء الحریق على شكل سائل ومسحوق بانواعها

ئامادەکراوەکان بۆ ئامێرى ئاگرکوژێنەوە
1.25%5کغم

38.14

38 14 00 00
ثنر

تەنەر
0.75%5کغم

38.15

38 15 12 10
باودر لصهر الذهب

(زاخاو)پۆدره  ده رمانى تواندنە وه ى زێڕ
5%5کغم

38 15 12 20

باودر لصهر المعادن وتنظیفها اثناء الصهر

کەرەستەى پاککردنى ئاسن لە کاتى تواندنەوە 

(صهرالمعادن)

0.5%5کغم

38 15 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

38.20
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

38 20 00 00
مانع االنجماد

ئەنتى فریز و شلەى دژە بەستنى ڕادێتەر
0.5%5لتر

38.22

38 22 00 00
عبوات صغیرة للمختبرات الطبیة

(عبوات)كیتى بچووک تاقیگەیى پزیشکى
1%5کغم

38.24

38 24 40 00

 محضرات تچاف االسمنت والخرسانة

0.5%5کغمئامادەکراوەکان کە زیاد دەکرێت بۆ چیمەنتۆ و کۆنکریت

38 24 90 80
مانع الرطوبة

(مانع الرطوبە )دژە شێ 
1%5کغم

38 24 90 94
سائل لمبردات الحرارة والرادیتورات

شلەکان بۆ سارد کردنەوەى ئاوى گەرمى ڕادێتەر
0.5%5لتر

39.01

39 01 10 00
بولي أثیلین

پولى ئە ثیلین
0.75%5کغم

39.02

39 02 10 00

حبیبات بالستیكیة

بۆ پیشە سازى پالستیك / تۆزو شلە LDPE/ده نكە  پالستیك

( حبیبات پالستیكیە )

0.75%5کغم

39.10

39 10 00 10
معجون سلیكون للمباني والسقوف

معجون سلیکۆن بۆ پڕ کردنى دەرزى بیناسازى
1.5%5کغم

39 10 00 20
سلیكون رملي

ڕملى- سلیکۆنى خیزى 
1.5%5کغم

39 10 00 30

مواد اولیة لالصباغ البالستیكیة

کەرەستەى سەرەتایى بۆ دروستکردنى بۆیەو تێکەڵ بە 

پالستیک

0.5%5کغم

39.15

39 15 10 00
نفایات وقصاصات من اللدائن

پاشماوەى پاشەڕۆى پالستیک
0.5%5کغم

39 15 90 10
لدائن أخرى

پالستیکى تر
0.75%5کغم

39.16

39 16 10 10
خیوط البالستیكیة من شعیرات

داو لە پالستیک دروستکراو
0.75%5کغم

39 16 10 20

قضبان وعیدان خاصة من بولیمیرات الثلین

پالستیك لە  شێوه ى قە لە مى درێژ بۆ دروست كردنى تە سبیح

0.75%5کغم

39.17

39 17 21 00
بوري بالستك

بۆڕى پالستیکى
0.75%5کغم

39 17 31 00
صوندة ضغط عالي،صوندە المیاه

سۆندەى زەخت بااڵ ،سۆندەى ئاو هەموو جۆرێک
1%5کغم

39 17 32 10
(قصب للشرب)انابیب شرب 

قەسەبى خواردنەوە
0.25%5کغم

39 17 40 10

ادوات وتركیبات لالنابیب البالستیكیة 

(الخ...عكس،صامولة)

(هتد...عەکس،سەمونە)پارچەکانى بۆڕى پالستیكى 

1.5%5کغم

39.18
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

39 18 10 10
اغطیة ارضیات على شكل تراكیب من بولمیرات

بالستیك بو داپۆشینى زەوى
1%5کغم

39 18 90 00
قرمید بالستیك/طبقات بالستیكیة لسقوف الثانویة

قرمیت/تە بە قە ى پالستیك  بۆ سە قف ثانوى
1%5کغم

39.19

39 19 00 00
نایلون للطباعة

نایلۆن بۆ چاپ
0.75%5کغم

39 19 10 10

سم 20الواح وصفائح على شكل قطع الیتجاوز عرضها 

(قرمید بالستك)

 سم 20نایلۆن و تەبەقەى پالستیکى لەزگەیى پانى لە 

زیاتر نەبێت

0.75%5کغم

39 19 10 20
نایلون شریطي السق

تێپى شریتى لەزگەیى نایلۆنى هەموو جۆرێک
0.75%5کغم

نایلون سادة للتغلیف30 10 19 39

نایلۆنى سادە بۆ بەرگ كردن

0.75%5کغم

39 19 10 40
تیب الصق

تێپى نوساندن پالستیکى
0.75%5کغم

39 19 10 50

 مصنوعة من فوم و بالستیك MDFطبقات على شكل  

 لە فوم و پالستیک MDFتەختەى بلۆک هاوشێوەى 

دروستکراو

1%5کغم

39 19 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

39.20

39 20 10 00

طبقات للدیكور وتغلیف الغرف من اللدائن

لەوحەو تەبەق و ڕۆلە بؤ ڕوپۆشکردنى ژوور لە پالستیک

1%5کغم

39.21

39 21 00 00

الواح وصفائح ولفات واشرطة من منتجات خلویة 

لەوحەو تەبەق و ڕۆلە و بەکرەو پارچەى ترى پالستیکى

1%5کغم

39.22

39 22 10 00

دوش, احواض, مغاسل 

، حەوزەکان ، دوشەکان ،  (غطاسەکان)ژێر ئاوەکان 

(بانیو)حەوزى خۆ شۆردن 

2%5کغم

39 22 20 00
 مقاعید واغطیة ومراحیض

كورسى وئاودةست  وبارجةكانى لة ثالستیك
2%5کغم

39 22 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%5کغم

39.23

39 23 10 10
صنادیق وعلب بالستیك

سندوق و قوتى پالستیك
1%5کغم

39 23 10 30
اقفاص لنقل الدواجن

قە فە سى بۆ گواستنەوەى باڵندەو مریشک لە پالستیک
1%5کغم

39 23 10 40
صنادیق ثلج لحفظ االطعمة

(بەفردان)سندوق کول بۆکس 
1%5کغم

39 23 10 60
صنادیق بالستك للفواكە

سندوقى پالستیك بۆ میوه 
1%5کغم

39 23 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

39 23 21 00
اكیاس البالستیكیة المنسوجة

کیسەى نایلۆنى
1%5کغم

39 23 21 10
حقائب بالستكیة للعدة یدویة

جانتاى ئامرازى ده ستى بە تاڵ
1%5کغم

39 23 21 20

حقائب بالستك للسفر

دروست کراو لە  (گەشت، دەستى )جانتا هەموو جۆرێ 

پالستیک

1%5کغم

39 23 21 30

عالقة للتسوق

عە الگە ى بازاڕى ،خاشاک ، ڕووناک ، لە نایلۆن دروست 

کراوە

1%5کغم

39 23 29 10

كونیة وجادر

نایلۆنى ئامادەکراو بۆ دروست کردنى گونیەو چادرو لەو 

بابەتانە

1%5کغم

39 23 29 20
كونیة نایلون

گونیە  تە لیس لە نایلۆن  هەموو جۆرێک
1%5کغم

39 23 29 30
کیس ساونا

کیس ساونا

عدد

دانە
5%1

39 23 30 10
دبة بالستك

دەبەى بەتاڵ لەپالستیک دروستکراو
1%5کغم

39 23 30 20
علبة بالستك

(بەتاڵ)قوتو بوتڵى پالستیکى ڤااڵ 
1%5کغم

39 23 30 30
سنادین ازهار

ئینجانەو گوڵدان پالستیک و هاوشێوەکانى  
1%5کغم

39 23 30 40
حافظة سیدیات

قوتوى دیسك لە  پالستیك دروست كراو
1%5کغم

39 23 30 50
بطل براد ماء

بوتڵى بەڕادى ئاو بە فلتەرەوە
1%5کغم

39 23 40 00
انبوب للبكرات

خریلەى دەزوو
1%5کغم

39 23 50 00

سدادات واغطیة للمنهوالت بالستك

مینى هۆل و قەپاغ و داپۆشەرەکان پالستیك
%5کغم

1

39 23 50 10
سدادات 

قەپاغ و سەرو داپۆشەر پالستیکى هەموو جۆرێک
1%5کغم

39 23 50 20

مستلزمات بالستكیة للمعالف

دان خۆرى ئاو خۆرى دروستكراوى نایلۆن هەموو 

جۆرێک

1%5کغم

39 23 50 40
اغلفة ریمونت كونترول للسیارات

یەدەگى پالستیکى بۆ کۆنتڕۆلى ئۆتۆمبێل
1%5کغم

39 23 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

39.24

39 24 10 30
ادوات مائدة ومطبخ واواني منزلیة

قاپ و قاچاغى و کوپى سەفەرى پالستیک هەمەجۆر
1%5کغم

39 24 10 40
رضاعات ممة

بوتڵى مە مە 
1%5کغم

39 24 10 50
حاویة بالستك للنفایات

پالستیك بۆ مااڵن (گڵیش)حاویە ى زبڵ 
1%5کغم

39 24 10 60

مصنوعات منزلیة بالستیكیة

پێداویستى ناوماڵ لە پالستیک وپالسکۆ  دروست کراو

1%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

39 24 10 80
مواد بالستیكیة شكل لوحات تحمل مواد

تەختەى هەڵگرتنى کەل و پەل لە پالستیک
1%5کغم

39 24 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

39.25

39 25 10 00
تانكى بالستك للماء

تانكى ئاو لە پالستیك
1%5کغم

39 25 20 00
ابواب وشبابیك واطارات من بالستیک

ده رگاو پە نجە رو چوارچێوە لە پالستیكى
1%5کغم

39 25 30 10

یدات وعتبات من البالستك

دەسک و دوگمە بۆ کاوەنتەرو دواڵب دروست کراو لە 

پالستیک

1%5کغم

39 25 30 20
بردات نایلون

(بەملحقاتەوە)تولى پەردە نایلۆن بەلەفە 
1%5کغم

39 25 30 30
طسات للشوارع

تاسەى ترافیک
1%5کغم

39 25 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

39.26

39 26 10 10
مساحة سبورة

(مساحە ى سبوره )تە ختە  سڕ 
1%5کغم

39 26 10 20
قاعدات او حافظات بالستك

(قاعیده ى تێپى ئاوى)بنكە ى بە كره ى تێپى ڕوناكى 
1%5کغم

39 26 10 30
فایل نایلون

فایل نایلۆن پالستیک هەموو جۆرێک
1%5کغم

39 26 10 50

حاملة اوراق على الطاولة

حاملة )هە ڵگرى كاغە زو نووسراو بۆ سە ر نوسینگە  

پالستیکى (اوراق

1%5درزن

39 26 10 70
طقم سیت مكتب بالستك

سێتى سە رمێزى نوسینگە  پالستیکى
1%5کغم

39 26 10 90
كارتات هویة بالستك غیر مطبوع

كارتى هە ویە ى پالستیك

عدد

دانە
5%1

39 26 20 20
اضافر اصطناعیة بالستیكیة 

نینۆکى دەستکار
1%5سیت

39 26 40 10
ورود كهربائیة بالستكیة

گوڵ و بابە تى دیارى پالستیکى بە  پیل كارده كات
1%5کغم

39 26 90 31
امبوالت بالستك للتحالیل

کەمۆڵەى بچوك پالستیك بۆ تاقیگە 
1%5کغم

39 26 90 91
سبحة نایلون

دەنک  نایلۆن و باغە /تە سبیح
1%5کغم

39 26 90 93
(مراوح یدوي)مهفایة 

باوه شێن هە موو جۆرێك پالستیک
1%5کغم

39 26 90 94

مضرب بالستیكي لقتل الذباب و الحشرات

پالستیکى لە بابەتى  (مێش و مە گە ز )كە ره ستە ى كوشتنى 

باوەشێن و مێش کوژ

1%5کغم

39 26 90 95
کرتة لالحذیة

پاژنە هەڵکێش پالستیک
1%5کغم

39 26 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

40.01
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ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 
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التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر
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ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

40 01 21 00

مطاط على شكل مواد اولیة

الستیکى سروشتى بە شێوەى کەرەستەى سەرەتایى یان 

لەوحە یان شریتى

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

40.03

40 03 00 10

(مواد خام)الستیك مطاط على شكل روالت 

الستیكى مە تات لە  شێوه ى ڕۆڵە  بۆ جیاکردنەوەى باڵەخانە 

لە شێ

0.6%5کغم

40 03 00 20
مطاط صناعي

صناعى (مە تاتى )الستیكى دروست کراو الستیکى  
0.6%5کغم

40.04

40 04 00 00

كاربون اسود

پاشماوەى سووتاوى تایەو الستیکى کۆنە بە شێوەى هاڕاو 

(کاربۆن بالک )و دەنکۆڵە 

0.15%5کغم

40.06

40 06 90 20
ربل واشرات الستكیة

ڕەبەل و واشەر الستیک
1%5کغم

40 06 90 30
الستیك عد النقود

الستیكى پاره  بە ستن
1%5کغم

40 06 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

40.07

40 07 00 10

شرائط الستك للكراسي

كورسی،دەسکى )كە ژى نایلۆن بۆ دروستكردنى 

(جانتا،سەرەنەعل،قەنەفە

1.5%5کغم

40.08

40 08 11 10
الستك الشبابیك وااللمنیوم

الستیك بۆ شووشە ى پە نجە ره ى ئە لە منیۆم
1%5کغم

40 08 11 20
الستیك عازل

(الستیکى عازل)سیفە 
1.5%5کغم

40.09

40 09 11 10

بوري وصوندات الماء

بۆڕى و صۆندە بۆ ئاوئاوەرۆ و پێداویستى كشتوكاڵى لە 

الستیکى نەرم

0.4%5کغم

40.10

40 10 13 00
قایش محرك

قایش و زنجیرى ئۆتۆمبێل وکارگە و ئامێر و ماکینە
1%5کغم

40.11

40 11 10 00
19اطارات سیارات متنوعة الى حجم 

19تایەى جۆراو جۆر تا قەبارە 
1.5%5کغم

40 11 20 00
 فما فوق20اطارات سیارات متنوعة من حجم 

 بۆ سەرەوە20تایە لە قەبارە 
1%5کغم

40 11 30 00
اطارات طائرات

تایەى فڕۆکە
3%5کغم

40 11 40 00
اطارات دراجات ناریة

تایەى ماتۆڕسکیل
1%5کغم

40 11 50 10
اطارات دراجات هوائیة

تایەى پاسکیل
1%5کغم

40 11 50 20
اطارات لعربات النقل للعمال

تایە ى عەرەبانە ى كرێكارى
1%5کغم

40 11 50 30
اطار ،ربل للرافعات بدون جوب

تایەى ڕەبەل بێ چوپ
1%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

40 11 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

40.12

40 12 20 00
اطار مع جوب مستعملة لجمیع االحجام

تایەوچوپ کۆنە هەموو جۆرێک
5%5کغم

40.13

40 13 10 10
19انابیب داخلیة سیفة لغایة 

 جۆراوجۆر19چوپ و کەمەرە تاکو قەبارە 
1.5%5کغم

40 13 10 20
 فما فوق20انابیب داخلیة سیفة من 

 بۆ سەرەوە20چوپ کەمەرە لە قەبارە 
1.5%5کغم

40 13 20 00
جوب دراجة هوائیة

چوپى پاسکیل
1.5%5کغم

40 13 20 10
جوب دراجة ناریة

چوپى ماتۆڕسکیل
1.5%5کغم

40 13 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%5کغم

40.14

40 14 10 00
واقیات منع الحمل

(كؤندۆم)الستیكى منداڵ نە بوون 
%5کغم

صحة

تەندروستى

40 14 90 10
جود كیس ماء حار

(جە وه نە )دێمكە ى ئاوى گە رم 
1%5کغم

40 14 90 20
مصاص اطفال ممە

مە مكە مژه  الستیکى ، سەرە مەمە
1%5کغم

40 14 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%5کغم

40.15

40 15 11 00
كفوف بالستك للجراحة

دەستکێشى الستیکى بۆ برین پێچى
%5کغم

صحة

تەندروستى

40 15 19 10
كفوف لالطفاء

دەستکێشى الستیکى بۆ ئاگرکوژێنەوە هى تر
2%5کغم

40 15 90 10

مالبس رجال الحرائق ومالبس رجال البحارة

جل و بەرگى الستیکى بۆ دەریاوان و پیاوانى    

ئاگرکوژێنەوە

2%5کغم

40 15 90 50
الستیك بجامة

الستیک بیجامە هەموو جۆرێک
1%5کغم

40 15 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%5کغم

40.16

40 16 10 00
(مطاط)الستیك لصناعة االحذیة 

الستیکى پێاڵو دروستکردن
0.25%5کغم

40 16 91 10
اغطیة ارضیات من المطاط

تارتان بۆ ساحەى مەلعەب
1%5کغم

40 16 91 20
كاشي مطاط

کاشى دروستکراو لە الستیکى پیشەسازى
1%5کغم

40 16 92 00
محایات

(مساحە)الستیكى خە ت كوژانە وه 
1%5کغم

40 16 99 10
لصقات مطاط الصالح البنجر

پەنچەرى تایە هەموو جۆرێک لە الستیک
2%5کغم

40 16 99 20
حروف وارقام

پیت و ژمارەى الستیکى و هاوشێوەکانى
2%5کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

40 16 99 40
8701 و8705اجزاء المركبات الداخلة في البنود 

(8705-8701)یەدەگى ئۆتومبێلەكانى بەشى
1%5کغم

40 16 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%5کغم

40.17

40 17 00 40
مصنوعات منزلیة من الالستیك

دروستکراوى ناو ماڵ لە الستیک دروستکراو
1.5%5کغم

41.01

41 01 20 00
جلود االبقار خام

پێستەى خاوى ڕەشە واڵغ
375%15طن

41.02

41 02 10 00
جلود االغنام

پێستەى خاوى مەڕ و بەرخ
375%15طن

41.03

41 03 10 00
جلود الماعز

پێستەى خاوى بزن و گیسک
375%15طن

41.04

41 04 11 00
جلود الجاموس

پێستەى خاوى گامێش
375%15طن

41.07

41 07 11 00
جلود مدبغة

پێستەى خۆشکراو
500%15طن

41.14

41 14 10 00
جلود الشاموا طریة

پێستەى ناسراو بە شامۆ
500%15طن

42.01

42 01 00 00
سرج حصان وملحقاتە ولجمیع الحیوانات

زین و هەموو جۆرە پێداویستیەکى چەرم بۆ ئاژەڵ

عدد

دانە 
10%100

42.02

42 02 11 10

صنادیق وحقائب مصنوعة من الجلد والجلد الصناعي

صندوق و جانتاى كە ل و پە ل دروستكراو لە  چە رمى 

پیشەسازى هەمووجوریك

3%10کغم

42 02 11 20

حقائب یدویة مصنوعة من جلد الطبیعي

دروستکراو لە چەرمى  (بریف کیس)جانتاى دەست 

سروشتى

3%10کغم

42 02 11 30
حقائب مدرسیة

جانتاى خوێندنگە 
3%10کغم

42 02 11 40
 محفظات اقالم مصنوعة من الجلد

جانتا بۆ قە ڵە مدان  جۆراو جۆر لە چەرم
3%10کغم

42 02 11 50
حقائب البتوب واجهزة اخرى مصنوعة من الجلد

جانتاى بە تاڵ بۆ الپ تۆپ و ئامێرى تر لە چەرم
3%10کغم

42 02 11 60
حقائب لالجهزة الموسیقیة

جانتاى تایبە ت بۆ ئامێرى مۆسیقا
3%10کغم

42 02 11 70
علبة لحفظ النظارات مصنوعة من الجلد

قودى چاوێلكە  بەتاڵ دروستکراوى چەرم  
3%10کغم

42 02 11 80
حقائب نسائیة واطفال من الجلد الطبیعي یدوي

جانتاى دەست ژنانە و مندااڵن لە چەرمى سروشتى
3%10کغم

42 02 11 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%10کغم

42 02 21 10
حقائب كتف نسائیة من الجلد الطبیعي

جانتاى شان ژنانە لە چەرمى سروشتى
3%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

42 02 21 20
حقائب كتف اطفال من الجلد الطبیعي

جانتاى شان مندااڵن لە چەرمى سروشتى
3%10کغم

42 02 22 00

حقائب یدویة جزدان مصنوعة من الجلد صناعي و قماش

جانتاى دەست دروستکراو لە چەرمى پیشەسازى و قوماش 

(کەرستەى چنراو)و قوماش 

3%10کغم

42 02 29 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

42 02 99 00
حافظة مسدس

تاقمى دەمانچەى کڵۆک پالستیک سەربازى
3%10کغم

42.03

42 03 30 10
احزمة رجالیة مصنوعة من الجلد

پیاوانە دروستکراوى چەرم (پشتێن)قایش 
1.5%10کغم

42 03 30 20

حقائب عسكریة مصنوعة من الجلد

جانتاى سەربازى دروستکراو لە +کۆڵە پشتى سەربازى 

چەرم

1.5%10کغم

42 03 30 30

حافظة مخازن االسلحة مصنوعة من الجلد الصناعي

کیفکى مەخزەنى چەک دروستكراو لە چەرمى پیشەسازى

1.5%10کغم

42.04

42 04 00 11
قایش سیر نقل لالستعمال الصناعي

قایشى چەرم بۆ گواستنەوەو بەکاربردنى پیشەسازى
1.5%10کغم

42.05

42 05 00 20
جلد لتغلیف الكراسي

چەرم بۆ بەرگ کردنى کورسى و قەنەفە
1.5%10کغم

42.06

42 06 90 10
كیس التبغ مصنوعة من الجلد

کیسى توتن و جگەره دروستکراوى چەرم  
1.5%10کغم

43.01

43 01 60 00
ذیل+راس+فرو ثعلب

پێستەى ڕێوى
15%15کغم

43 01 70 00
فراء الفقمة كامل

پێستە ى سە گى ئاوی بە تەواوى
5%15کغم

43.02

43 02 13 00
فراء الخراف

فەرووى کاوڕ
5%15کغم

43.03

43 03 10 10
فراء العبائة الطبیعي

ى سروشتى(داپۆشەر)فەروو 
10%15کغم

43.04

43 04 00 10
فرو صناعي للرجال

فەروى پیشە سازى بۆ پیاوان
5%15کغم

43 04 00 20
فرو  غیر طبیعي

بۆ پیاوان ناسروشتى (داپۆشەر)فەروو 
5%15کغم

43 04 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
5%15کغم

44.01

44 01 10 10

اخشاب وقود على شكل قطع وحزم

دارى سووتەمەنى لەشێوەى پارچە یان لق و پۆپ یان 

گورزە

0.5%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

44 01 10 20
جمیع قشرة االشجار

توێکڵە دار هەموو جۆر
0.5%10کغم

44.02

44 02 00 10
فحم خشبي

(ڕه ژوو)خە ڵوزى دار 
0.75%10کغم

44 02 00 20
فحم اركیلة

(ڕه ژوو)خە ڵوزى نێرگەلە 
3%10کغم

44.03

44 03 10 10
خشب خام غیر مصنع

دارى خاو ئامادەنەکراو
0.5%10کغم

44.05

44 05 00 10
(صوف الخشب)حلفة مبردات 

پوشی موبە ریده و خورى دار
0.5%10کغم

44 05 00 20

حلفة مبردات من الورق

لە کاغەز دروست کراو (لەجیاتى پوش)فلتەرى موبەریدە 

0.5%10کغم

44.07

44 07 20 00
خشب واطواق الصور مزركش محضرة للصناعة

(تە لیشە ى داری تە نك بۆ پیشە سازى)داری مهوگن 
1%10کغم

44 07 99 30
خشب من الجوز

داری گوێزى ئاماده كراو
0.5%10کغم

44 07 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

44.09

44 09 10 60
 ارضیات على شكل الواح

تە ریشە و تولی دار بۆبیناسازى
1%10کغم

44 09 10 80
عود الموطا

داری تایبە ت بۆ دروستكردنى كرێمستى و چلورە
1%10کغم

44 09 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

44.10

44 10 21 10
قواطع خشبیة غیرمشغولة

تە ختە ى كە پس و بلۆک
0.5%10کغم

44.12

44 12 23 10
صاج ومعاكس

داری ساج و معاکس
0.5%10کغم

44 12 23 20
فایبر وطبقات سادة ومعاكس متنوعة

فایبە ر تە بە قە ،سادە،داری معاكس جۆراوجۆر
0.5%10کغم

44 12 23 30
 معاكس صاج وفورمیكا

معاکس ساج فۆرمیکا هەموو جۆرێک
0.5%10کغم

44 12 29 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

44.14

44 14 00 00

اطواق صور خشبیة

دارو تەریشەى جۆراوجۆر بۆ چوارچێوەى وێنەکێشان

0.5%10کغم

44.15

44 15 10 30
صنادیق خشبیة للنحل

سندوقى دار بەتاڵ بۆ هەنگ
1%10کغم

44 15 10 50
صندوق فاكهة للخشب

سندوقى دار بۆ میوه 
1%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

44 15 10 60
صندوق الخشب للطیور

سندوقى  دار بۆ پە لە وه ر
1%10کغم

44 15 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

44 15 20 10
طبلیات تحت المكائن لرفعها

تەختەى هەڵگرتن و گواستنەوەى کەل و پەل لە دار
1%10کغم

44.17

44 17 00 30

یدة كرك والقزمة والعدد

لە  دار دروست كراو/ داس/ خاکەناس/ قازمە/ كلكى بیور

1%10کغم

44 17 00 50
عودة ماسحة

ده سكى فڵچە  و ماسیحە 
1%10کغم

44 17 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

44.18

44 18 10 00
شبابیک واطر  من الخشب

پەنجەرەو چوارچێوە لە دار
1%10کغم

44 18 20 00
ابواب واطر من الخشب

ده رگاو چوارچێوە لە دار
1%10کغم

44 18 30 00
بارکیة كاشى خشبي

(بارکیە)كاشی دار 
1%10کغم

44 18 40 00
هیاكل خشبیة لدعم للخرسانة

دارتە ختە  بۆ سە قف بە ستن
0.5%10کغم

44 18  90 10
محجرات ساللم الدرج

موحەجەرەى دار
1%10کغم

44 18 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

44.20

44 20 10 00
تماثیل من الخشب

پەیکەر لە دار دروست کراو
1%10کغم

44 20 90 30
سبحة من الخشب

تەسبیح دروست کراوى دار
1%10کغم

44.21

44 21 10 10
عالقة مالبس من الخشب

هەڵگرى جل هەڵواسین لە دار دروستکراو
1%10کغم

44 21 90 70
عود تنظیف االسنان

چیلكە ى پاككردنە وه ى ددان
1%10کغم

44 21 90 90
غرفة خشبیة للساونا

ژورى ساونا بچووک لە دار
1%10کغم

44 21 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

45.01

45 01 10 00
فلین خام طبقات

فلینى خاو سروشتى
1%15کغم

45.02

45 02 00 10
فلین صناعي محضر ومقطع

(بلۆک)فلینى پیشەسازى پاککراو چوارگۆشە 
1%15کغم

45 02 00 20
(صنادیق فلین)الواح ومكعبات للتبرید 

فلینەى ئاو هەموو جۆرێک
1.25%15کغم

45 02 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%15کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

45.03

45 03 10 00
مصنوعات من الفلین

دروستکراوەکان لە فلین
1.25%15کغم

45.04

45 04 10 20
اقداح وصحون فلین استخدام مرة واحدة

سەفەرى (فلین)پەرداخ وقاب تەپەدۆر
1.25%15کغم

45 04 10 40
فلین للدیكورات

بۆ دیکۆر (فلین)تەپەدور 
1.25%15کغم

45 04 90 30
(سدادات)اغطیة من فلین 

سەرە قەپاغ دروست کراو لە فلین
1.25%15کغم

45 04 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%15کغم

46.01

46 01 20 00

حصران وفرش من البسط من مواد نباتیة من قش

و هاوشێوەکانى لە ماددەى ڕووەکى (بەڕە)حەسیرو ڕاخەر 

2%15کغم

46.02

46 02 10 10
زمبیل للتسوق من اصل نباتي

سەبەتە بازارکردن لە ماددەى ڕووەکى
2%15کغم

46 02 10 20

حقائب للتسوق من اصل نباتي

جانتاى دەست و جانتاى بازاڕو هاوشێوەکانى لە ماددەى 

ڕووەکى

2%15کغم

46 02 10 40

اقفاص عصافیر وخالیا النحل

دروستکراو  (غەلیف بەتاڵ)قە فە سى باڵنده  و شانەى هەنگ 

لە ماددەى ڕووەکى

2%15کغم

46 02 10 70
اغلفة الزجاجات من الحصیر

بەرگى شوشەوات لە حەسیر
2%15کغم

46 02 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%15کغم

46 02 90 16
قنفات وطاولة من القش

مێزو قەنەفەى چندراو لە ڕووەک
2%15کغم

47.01

عجینة خشبیة 00 00 01 47

هەویرى دار
1%15کغم

47.02

47 02 00 00
عجینة خشبیة كیمیاویة

هەویرى دار کیمیاوى
1%15کغم

47.06

47 06 20 00

عجائن متحصل علیها من فضالت الورق

هەویر لە ڕیشاڵى بە دەستهاتوو لە پاشماوەى کاغەزو مقەبا 

ئامادە بۆ دووبارە دروستکردن

1%15کغم

47.07

47 07 10 00
مخلفات ورق وورق مقوى

پاشماوەى کاغەزو کاغەزى مقەبا
1%15کغم

47 07 90 10
الصحف والمجالت القدیمة

ڕۆژنامە و گۆڤارى کۆن
1%15کغم

47 07 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

48.01
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

48 01 00 00
ورق صحف بشكل صفائح

کاغەزى ڕۆژنامە بە شێوەى پەڕەى تەخت
0.25%10کغم

48.02

48 02 10 00
ورق مقوى یدوي الصنع

کاغەزى مقەباى دەست کرد
0.5%10کغم

48 02 40 00
ورق مقوى

هەڵگرى مقەبا بۆ کاغەزى دیوار
0.5%10کغم

48.04

48 04 11 00
 ورق أسمر

کاغەزى ئەسمەر بۆ هەموو جۆرە پیشەسازیەک
0.25%10کغم

48 04 19 00
ورق مكربن

کاغەزى کاربۆندار
1%10کغم

48 04 21 00
اكیاس من الورق لتعبئة السمنت

کیسى چیمەنتۆ لە کاغەزى ئەسمەر
0.25%10کغم

48.05

48 05 30 00
ورق ابیض سیلوفان

كاغە زى سلیڤان بۆ بە رگ كردن لە و بابە تانە 
0.25%10کغم

48 05 40 00

ورق للتصفیة

کاغەزى )کاغەزو کاغەزى مقەبا بۆ دروست کردنى فلتەر 

(پااڵوتن

0.75%10کغم

48 05 50 00
 ورق لصناعة الكارتون

كاغە ز بۆ دروست کردنى کارتۆن
0.5%10کغم

48.09

48 09 10 00
ورق كاربون

کاغەزى کاربۆن
0.5%10کغم

48 09 20 00

A4ورق سادة للطباعة 

كاغە زى ساده و چاپەمەنیەکان و فۆتۆکۆپى ڕۆنیۆ هەموو 

A4جۆرێک 

0.5%10کغم

48 09 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

48.10

48 10 13 00
ورق ابیض وملمع للصناعة

كاغە زى سپى و ڕەونەق دار بۆ پیشەسازى
0.5%10کغم

48 10 92 00
كارتون مصنوع من ورق اسمر

کارتؤن و مقەباى ئامادەکراو لە  کاغەزى ئەسمەر
0.75%10کغم

48.11

48 11 41 10
ملصقات ملونة مصنوعة من ورق

تێپى نووساندن ڕه نگین دروست کراو لە کاغەز
0.5%10کغم

48 11 41 20
ورق ملون الصق بالصمغ

كاغە زى ڕەنگینى نوساندن بە کەتیرە
0.5%10کغم

48 11 49 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

48 11 51 00
ورق مدهون للمأکوالت 

کارتۆن و مقەباى داپۆشراو بە کانزا بۆ خۆراک
0.75%10کغم

48.13

48 13 10 00
ورق سكائر

کاغەزى جگەرە
0.5%10کغم

48.14

48 14 20 00
ورق حائط

کاغەز بۆ دیوار
1.5%10کغم

48.16
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

48 16 20 00
ورق استنساخ

کاغەز بۆ فۆتۆكۆپى
0.5%10کغم

48 16 30 00
ورق استینسل

کاغەزى ستێنسڵ
0.5%10کغم

48 16 30 10
ورق رونیو

كاغە زى ڕۆنیۆ
0.5%10کغم

48 16 30 20
ورق فاكس

کاغەز و شریتى فاكس
0.5%10کغم

48 16 30 30
ورق اوفسیت للمطابع

کاغەزى ئۆفسیت بۆ چاپ
0.5%10کغم

48 16 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

48.17

48 17 10 00
بریدیة (ظروف)مغلفات 

(پۆستە)زه رفى بە رید 
0.5%10کغم

48 17 30 10
علب ومحافظ من ورق

(تەکە)وەرەقى مقەبا بۆ پێچانەوەى پاکەت و گڵۆز 
1%10کغم

48 17 30 20
بطاقات برید

(پۆستە)کارتى بەرید 
0.5%10کغم

48.18

48 18 10 00
ورق صحي عادي

(کاغەزى تەندروست)كلێنكسى 
1.5%10کغم

48 18 20 00
منادیل مرطبة

كلێنكسى تە ڕ
1.5%10کغم

48 18 30 10

فوط الغطیة العنق الستعمال مرة واحدة

1%10کغمباندى مل لە كلێنس دروستکراو بۆیەک جار بەکاردێت

48 18 30 20
خاولیات مصنوعة من الكلینكس

خاولى لە کلێنس دروستکراو
1%10کغم

48 18 30 30
ورق على شكل شراشف من الكلینكس

کاغەز بۆ داپۆشینى مێزو تەپلەک
1%10کغم

48 18 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

48 18 40 10
حفاظات اطفال

(حفاظە)پاكە مە نى   منااڵنە  دایبى / موداس
0.5%10کغم

48 18 40 20
(حفاظات نسائیة)سانتي 

پاكە مە نى ژنانە سانتى/ موداس
0.5%10کغم

48 18 40 30
حفاظة للمعوقین

(حفاظە)پاكە مە نى نەخۆش / موادس
0.5%10کغم

48 18 40 40

مواد خام لصناعة الحفاظات

کەرەستەى دروست کردن وەبەرهێنانى موداس وەک 

کاغەزى لەزگە (کاغەزى خاوو تۆزى دژە شل)

0.5%10کغم

48 18 40 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

48.19

48 19 10 20
علب وصنادیق محضرة من ورق ابیض

کارتۆن و مقەباى ئامادەکراو لەکاغەزو مقەباى سپى
1%10کغم

48 19 10 30
مصنوعات من ورق استعمال مرة واحدة

قاپى سەفەرى لە کاغەز دروستکراو
1.25%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

48 19 60 00

فایالت وبوكس فایالت

فایل و بۆکس فایل بۆپاراستنى کاغەزو دۆسیەو 

هاوشێوەکانى

0.25%10کغم

48.20

48 20 10 10
ده فتە ر حسابات

ده فتە رى ژمێریارى
0.25%10کغم

48 20 10 20
سجل و دفاتر بأنواعها

سجل و ده فتە ر هە موو جۆرێک
0.25%10کغم

48 20 50 00
فایل لفكس

فایل لیڤێكس بۆ هەڵگرتنى نموونەکان و هاوشێوەکانى
0.25%10کغم

48 20 50 10
البوم

ئە لبومى وێنە 
0.5%10کغم

48 20 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

48.22

48 22 10 00
بكرات ومواسیر من الورق للخیوط والنسیج

خریلەى دەزوو لە کاغەز دروست کراو
0.5%10کغم

48.23

48 23 12 00
ورق مصمغ ذاتیة اللصق

پەڕو کاغەزى نوساندن بە کەتیرە
1%10کغم

48 23 19 00

كلینس خام رولة

کاغەزى خاو بۆ دروست کردنى کلێنکس لە شێوەى لوولە

1%10کغم

48 23 20 00
ورق ترشیح السكائر

فلتە رى جگە ره  لە کاغەز دروستکراو
2.5%10کغم

48 23 40 00
اوراق خطوط بیانە

ده فتە رى هێڵى بە یانى
0.5%10کغم

48 23 70 10
اطباق لحفظ البیض

تەبەقەى هێلکەى بەتاڵ
0.5%10کغم

48 23 90 10
ورق تغلیف الحلویات والفواكە

کاغەز بۆ داپۆشینى شیرنەمەنى میوە
0.5%10کغم

48 23 90 91
(مراوح یدویة من الورق )مهفة  ورقیة 

باوەشێن دەستى
1%10کغم

48 23 90 94
شریط فلیكس وحاسبة

هتد ...کاغەز بەشێوەى لول بۆ تیلیكس و حاسبە
0.25%10کغم

48 23 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

49.01

49 01 99 10

كتب وكتیبات ونشرات علمیة او فنیة او دینیة للمطالعة من 

جمیع االنواع

نامیلکە/پە رتوكى جۆراوجۆر

0.25%5کغم

49.05

49 05 91 00

اطلس ومصورات جغرافیة ومصورات خرائط من كتب 

وكتیبات

وێنەو شێوەى جوگرافى وەک ئەتلەس و نەخشە
0.25%5کغم

49.07

49 07 00 11

طوابع بریدیة

پولى پۆستە

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

49 07 00 12

طوابع مالیة

پولى دارایى

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

49 07 00 80
دفاتر شیكات

دەفتەر چەک
0.25%5کغم

49 07 00 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%5کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

49.09

49 09 00 20
بطاقات تهنئة

کارتى پیرۆزبایى و هاوشێوەکانى
0.5%5کغم

49 09 11 10
مطبوعات دعایة

كارتى پروپاگە نده و بۆنەکان
0.5%5کغم

49.10

49 10 00 00
تقاویم من جمیع االنواع

هەموو جۆرێک (تقویم)ڕۆژمێر 
0.5%5کغم

49.11

49 11 10 90
كتلوكات تجاریة وما یماثلها

کەتەلۆکى بازرگانى و هاوشێوەکانى
0.5%5کغم

49 11 91 10

صور فوتوغرافیة ملون اوغیر ملونة للمناظر السیاحیة او 

طبیعیة

وێنەى فۆتۆگرافى ڕەنگاو ڕەنگ و ئاسایى بۆ دیمەنى 

سروشتى و گەشت و گوزاریەکان

0.5%5کغم

49 11 91 30
صور مشاهیر

وێنە ى ناوداران
0.5%5کغم

49 11 91 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%5کغم

49 11 99 20

لوحات تعلیمیة وتشریحیة وعلم النبات

تابلۆى فێرکارى بۆ توێکارى و زانستى ڕووەکى و ئاژەڵى

0.5%5کغم

50.01

50 01 00 00
شرانق دودة القز

قۆزاخە لە کرمى ئاوریشمى شیاو بۆ شێبونەوە
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

50.02

50 02 00 00
حریر خام غیر مغزول

ئاوریشمى خاو نەڕێسراو
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

50.05

50 05 00 00
خیوط مغزولة من مخلفات الحریر

دەزوى ڕێستراو لە پاشماوەى ئاوریشم
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

50.06

50 06 00 00
خیوط مغزولة غیر محضرة للبیع بالتجزئة مع نسیج جاهزة

دەزوى ئاوریشمى رێسراو ئامادەنەکراو بۆ فرۆشتن
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

50.07

50 07 90 00
خیوط حریر مغزولة من نسیج اخرى

چنراوى تر لە ئاوریشــم
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

51.01
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

51 01 11 00
(جزة)صوف الخروف خام غیر مندوف

خورى خاو و لواى بەرخ بڕاوە پەڕە نەکراو
0.25%15کغم

51.02

51 02 11 10
وبر ناعم,صوف ناعم 

موى نەرم و زبر خاو
0.25%15کغم

51 02 11 20
وبر من ماعز

تووکى نەرمى شێ نەکراو لە بزنى مەرەز
0.25%15کغم

51 02 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%15کغم

51.04

51 04 00 00

(نساالت)وبر ناعم او خشن مندوف من صوف 

خورى یان توکى نەرم یان زبر چنراو لە شێوەى گڵۆڵە 

(صوف)خورى پۆلستەر ئامادەکراو 

0.25%15کغم

51.05

51 05 31 10
وبر ناعم او خشن من ماعز مندوف

تووکى نەرمى شێکراو لە بزنى مەرەز
0.25%15کغم

52.01

52 01 00 00
قطن غیر مندوف

پەمۆ شێ نەکراو و خاو پەڕە نەکراو/لـــــۆکە
0.25%15کغم

52.02

52 02 10 00
فضالت خیوط القطن

پاشماوەى دەزوو لە لۆکە
0.5%15کغم

52 02 91 00
نساالت من قطن

گڵۆڵەى پەمۆ ئامادە نەکراو
0.5%15کغم

52 02 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%15کغم

52.03

52 03 00 10
قطن للمكیاج

ى پاک کردنەوەى مکیاج(لۆکە)پەمۆ
2%15کغم

52.04

خیط خیاطة من القطن10 11 04 52

دەزوى دورمان لە لۆکە ئامادەکراو

کغم
15%

0.5

52.08

قماش من القطن 00 11 08 52

قوماش لە لۆکە یان زیاتر لۆکەى تێدا بێت

کغم
15%

1

52.09

قماش كابوي00 42 09 52

قوماشى کابۆ

کغم
15%

1

53.01

53 01 10 00

كتان خام غیر منسوج

کەتانى خاو نەڕێستراو

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

53.06

53 06 20 00
كتان منسوج خیوط

دەزوى كە تان بەشێوەى کالفە ڕێستراو
0.25%15کغم

53.07

53 07 20 00
خیوط من جوت مفردة

دەزوى گوش بە شێوەى کالفە
0.25%15کغم

53.09

53 09 11 00
قماش منسوج من كتان

قوماش چنراو لە کەتانى بۆیە نەکراو
1%15کغم
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

53.10

53 10 10 10
قماش منسوج من كتان غیر مقصورة

(لە ڕووەکى گوش )قوماشى چنراو لە گوش 
1%15کغم

53 10 20 00

لیفة حمام

1%15کغملیفكە ى خۆ شوشتن هەموو جۆرێک 

53 10 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

54.01

54 01 10 10
خیوط خیاطة مهیأ للبیع منسوجة

دەزو داوبەن بۆ دورمان
0.5%15کغم

54 01 20 10
خیوط خیاطة من شعیرات صناعیة مهیأ للبیع 

دەزوى دورمان لە مووى پیشەسازى
0.5%15کغم

54.02

54 02 31 00
خیوط من النایلون

دەزوو داو لە نایلۆن هەموو جۆرێک
0.5%15کغم

54 02 69 00

خیوط مصنوعة من الشعیرات عدا خیوط الخیاطة خیوط 

من القش القماش

جگە لە دەزووى  )دەزوو لە تاڵەموو دروست کراو 

(دورمان

0.5%15کغم

54.07

54 07 51 00
قماش بولستر

قوماشى چنراو لە پۆلستەر
1%15کغم

54 07 71 00
قماش كوردي

قوماشى کوردى
1%15کغم

55.01

55 01 10 00
خصل من شعیرات من نایلون

کەزى لە ڕیشاڵى نایلۆنى
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

55 01 20 00
خصل من البولستر

کەزى لە پۆلستەرات
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

55 01 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

55.02

55 02 00 00
خصل من شعیرات اصطناعیة

کەزى لە تاڵە مووى پیشەسازى
%15کغم

الفاتورة

لیستى کڕین

56.01

56 01 10 00
فوط وواقیات  صحیة وحفاظات من زغب

سەرپۆش و پارێزەرى تەندروستى لە پەڕى باڵندە
2.5%15کغم

56.04

56 04 20 00
خیوط وحبال من مطاط او نایلون مغطاه بنسیج

بەن و گوریس دروستکراو نایلۆن
0.75%15کغم

56.07

56 07 21 20
(مظفورة)خیوط الفایل 

بە نى فایل
0.75%15کغم

56.08
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56 08 11 10
شبكة لصید االسماك من مواد نسجیة

تۆڕى ئامادە بۆ ڕاوه  ماسى لە ماددەى چنراو
1%15کغم

56 08 11 20
شبكة لعب الطائرة والریشة

تۆڕى یارى ڕیشە و بالە هەموو جۆر
1%15کغم

56 08 11 30
شبكة لعب سلة وتنس

تۆڕى یارى بۆ تۆپى  سەبەتە و سەرمێز هەموو جۆر
1%15کغم

56 08 11 40
شبكة كرة القدم

تۆڕى گۆڵى تۆپى پێ هەموو جۆر
1%15کغم

56 08 11 50
شبكة كرة الملعب 

تۆڕى گەورە بۆ داپۆشینى یاریگا هەموو جۆر
1%15کغم

56 08 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

56.09

56 09 00 10
من نایلون (قیطان)خیوط احذیة 

دەزووى پێاڵو لە نایلۆن
0.75%15کغم

56 09 00 20

حبل غسیل

ڕستەى جل )بە ن و پەتى دروست کراو لەدەزووى نایلۆن 

(هەڵواسین

0.75%15کغم

56 09 00 30
(حبال رفع االحمال)خیوط 

كندر/ گوریس 
0.75%15کغم

56 09 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%15کغم

57.01

57 01 90 10
سجاد حریر ایراني

مافورى ئاوریشمى ئێرانى
50%210م

57.02

57 02 31 10
سجاد میكانیكي

(ماشێنى)مافور دروست کراوى میکانیکى 
1%10کغم

57 02 32 10
كمبار وموكیت ایراني و عربي

کۆمبارو مۆکێت ئێرانى و عەرەبی
1%10کغم

57 02 32 30
كمبار وموكیت اجنبي

کۆمبار و مۆکێت بیانى
1%10کغم

57 02 32 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

57 02 42 10
(للمداخل)دواسات 

فەرشى بەردەرگا هەموو جۆرێک
1%10کغم

57 02 42 30
سجادة صالة

(دوگردى نوێژ)بەرماڵ 
1%10کغم

57.03

57 03 20 00

سجاد  من نایلون او حصیر

ژێر جێگا   (حەسیرى نایلۆن)راخەرى زەوى لە نایلۆن 

فەرشى بەرپێ ى نایلۆن

1%10کغم

57.04

57 04 10 10
(قطع)سجاد صغیر داخل السیارة 

مافورى ژێر پێ بۆ ناو ئۆتۆمبێل
1%10کغم

57.05

57 05 00 11
(بسط)سجاد وببسط من خیوط قطنیة 

راخەر بەڕەى سەفەرى گەشت و گوزار
1%10کغم

57 05 00 20
سجاد غیر منسوج من الیاف ایراني

کومبارى ژێر الستیک هەموو جۆرێک ئێرانى
1%10کغم
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57 05 00 30
سجاد مصنع یدوي

دەست کار جۆراو جۆر/ مافور
30%210م

57 05 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

58.01

58 01 10 10

اقمشة منسوجة من الصوف او وبر ناعم

1%10کغمقەدیفەیى یان لە موى نەرم/ قوماشى چنراو لە خورى 

58 01 21 00
اقمشة منسوجة من قطن

قوماشى چنراو لە لۆکە
1%10کغم

58.04

58 04 10 00
اقمشة تول

قوماشى تول بۆ پەردە
1.5%10کغم

58.09

58 09 00 00
اقمشة من خیوط معدنیة

قوماشى چنراو لە دەزووى کانزایى
1%10کغم

58.10

58 10 10 00
اقمشة مطرزات حاشیة

(حاشیە )شریتى قوماشى بۆ پەرواز 
1%10کغم

59.01

59 01 10 00
نسیج مشربة مطلیة بصمغ او غراء

بە چەسپ غەرە(داپۆشراو)چنراوى ڕوپۆشکراو 
1%15کغم

59.02

59 02 90 00
قماش الخیم والجوادر

قوماشى چادر و خیوەت
1%15کغم

59.08

59 08 00 10
فتائل

فتیلە چنراو بۆ هەموو سۆبەو چرایەک
1%15کغم

59 08 00 20
(فتیلة لوكس)شبكة لوكس 

تۆڕى لۆکس
1%15کغم

59.10

59 10 00 00

سیور النقل

(کەژى)قایشى گواستنەوە چنراو 
%15كگم

1

59.11

59 11 10 00
اقمشة منسوجة ولباد لصناعة البطانیات

کوتاڵ تایبەت بۆ دروستکردنى بەتانیە
1%15کغم

60.01

60 01 10 00
(مصنرة)اقمشة طویلة الخمل 

(چنراو  )قوماشى تووک درێژ
1%10کغم

60 01 21 00
من قطن (مثقوبة)اقمشة مزردة 

قوماشى کون کون لە لۆکە پەروازدار
1%10کغم

60.05

60 05 10 00

 أقمشە مصنرة ملونة سدى مزرکشة

قوماشى شیش چن یان قوالب چن ڕەنگاو ڕەنگ 

نەخشێندراو

1%10کغم

61.01

61 01 10 00
جبة من صوف او وبر رجالي, معاطف 

پاڵتۆ،عەبا قەمسەڵە دروستکراوى خورى یان مووى نەرم
1.5%10کغم

61 01 20 00
نسائي من قطن,عبایة , جبة 

پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران  چەشنە 

هاوشێوەکانى بۆ ئافرەتان دروستکراوى لۆکە

1.5%10کغم
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61 01 90 00

معاطف ،جبة،عبایة،قمصلة،مطریة من غیرها مواد نسیجیة 

اخر
پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران  چەشنە 

(مطرى)هاوشێوەکانى دروستکراو لە ماددەى چنینى تر  

1.5%10کغم

61.02

61 02 10 00
معاطف،جبة،معاطف صوف من حریر ناعم

پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران  چەشنە 

هاوشێوەکانى دروستکراوى خورى یان حەریرى نەرم

1.5%10کغم

61 02 20 00
معاطف،جبة،معاطف قطن

پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران  چەشنە 

هاوشێوەکانى دروستکراوى لۆکە

1.5%10کغم

61 02 90 00

معاطف اقبیة،معاطف بدون اكمام للنساء والبنات من مواد 

نسیجیة اخرى
پاڵتۆ ،جبە ،عەبا ،قەمسەڵەى پارێزەر لەباوو باران  چەشنە 

هاوشێوەکانى بۆ ژنان یان کچان  لە شیش چن یان قوالب چن 

(مطرى)دروستکراوى لە ماددەى چنینى تر  

1.5%10کغم

61.03

61 03 11 00
بدلة رجالي من صوف, قاط 

بەدلە لە خورى بۆپیاوان/قات
1.5%10کغم

61 03 19 00
بدلة رجالي من نسیج اخر, قاط 

بەدلە بۆ پیاوان لە ماددەى چنینى تر/قات
1.5%10کغم

61 03 31 00
جاكیت رجالى من صوف

چاکەت لە خورى بۆ پیاوان
1.5%10کغم

61 03 32 00
جاكیت رجالي من قطن

چاکەت لە لۆکە بۆ پیاوان
1.5%10کغم

61 03 39 00
جاكیت رجالي من مواد اخر

چاکەت لە ماددەى چنینى تر بۆ پیاوان

کغم
10%1.5

61 03 41 00

(شورت, بنطرون طویل )بنطرون  رجالي من صوف 

پانتۆڵ  بۆ پیاوان لە خورى

کغم

10%1.5

61 03 42 00
(شورت, بنطرون طویل )بنطرون  رجالي من قطن 

پانتۆڵ  بۆ پیاوان لە لۆکە

کغم
10%1.5

61 03 49 00
بنطرون رجالي من مواد نسیجیة اخرى

پانتۆڵ  بۆ پیاوان لە ماددەى چنینى تر
1.5%10کغم

61.04

61 04 11 00
تنانیر بناتیة ونسائیة من صوف, فساتین , قاط 

قات،بەدلە،تەنورە لە خورى بۆ ئافرةتان
1.5%10کغم

61 04 12 00
تنانیر بناتیة ونسائیة من قطن, فساتین , قاط 

قات،بەدلە،تەنورە لە لۆکە بۆ ئافرةتان
1.5%10کغم

61 04 19 00

فساتین تنانیر بناتیة نسائي من مواد منسوجة اخرى, قاط 

قات،بەدلە،تەنورە لە ماددەى چنینى تر بۆ ئافرةتان

1.5%10کغم

61 04 31 00

بلوز نسائي من صوف, جاكیت 

چاکەت لە خورى بۆ ژنان یان کچان بە شیش یان قوالب 

چنرابن

1.5%10کغم

61 04 32 00
بلوز نسائي من قطن, جاكیت 

چاکەت لە لۆکە بۆ ئافرةتان
1.5%10کغم

61 04 39 00
بلوز نسائي من مواد منسوجة اجرى, جاكیت 

چاکەت لە ماددەى چنینى تر بؤ ئافرةتان
1.5%10کغم

61 04 41 00
فساتین وبدالت عروس من صوف

عەزیەو فوستان و کراسى بوکێ لە خورى

عدد

دانە
10%200
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61 04 42 10
فساتین من قطن

عەزیەو فوستان و کراسى بوکێ لە لۆکە

عدد

دانە
10%200

61 04 42 20
فساتین سهرة

(سهرە)کراسى ئاهەنگى شەوانە 

عدد

دانە
10%200

61 04 49 00
بدلة عروس،فساتین من مواد نسیجیة اخرى

عەزیەو فوستان و کراسى بوکێ لە ماددەى چنینى تر

عدد

دانە
10%200

61 04 51 00
تنورة من صوف

تەنورەى ئاسایى لە خورى
1.5%10کغم

61 04 52 00
تنورة من قطن

تەنورەى ئاسایى لە لۆکە
1.5%10کغم

61 04 59 00
تنورة من مواد نسیجیة اخرى

تەنورەى ئاسایى لە ماددەى چنینى تر
1.5%10کغم

61 04 61 00
بنطرون نسائي من صوف

پانتۆڵ لە خورى بۆ ئافرەتان
15%10کغم

61 04 62 00 
بنطرون نسائي من قطن

پانتۆڵ لە لۆکە بۆ ئافرەتان
1.5%10کغم

61 04 69 00
بنطلون نسائي من مواد نسیجى اخرى

پانتۆڵ لە ماددەى چنینى تر بۆ ئافرەتان
1.5%10کغم

61.05

61 05 10 00
قمصان رجالي والدي من قطن

کراس بۆ پیاوان و مناالن لە لۆکە
1.5%10کغم

61.06

61 06 10 00
بلوزات وقمصان من القطن

کراس و بلوز لە لۆکە
1.5%10کغم

61.07

61 07 11 00
سراویل مالبس داخلیة من قطن

جلوبەرگى ژێرەوە بۆ پیاوان لە لۆکە
1.5%10کغم

61 07 21 00
مالبس النوم من القطن

جلوبەرگى خەوتن لە لۆکە
1.5%10کغم

61.08

61 08 21 00 
قمصان داخلیة نسائي من القطن

جلوبەرگى ژێرەوە بۆ ژنان لە لۆکە
1.5%10کغم

61 08 31 00
مالبس النوم النسائي من القطن

جلوبەرگى خەوتن و بێجامە بۆ ئافرەتان لە لۆکە
1.5%10کغم

61.10

61 10 11 00
بلوز

بلوز
1.5%10کغم

61.12

61 12 11 00
(سباحة وتزلج)البسة ریاضیة من قطن 

جلوبەرگى مەلەكردن خلیسكان لە لۆکە
1.5%10کغم

61 12 12 00
البسة ریاضیة من الیاف تركیبة للسباحة

جلو بەرگى مەلەكردن لە ڕیشاڵى پێکهاتە
1.5%10کغم

61 12 12 19
البسة ریاضیة من مواد نسیجیة اخرى للسباحة

جلو بەرگى مەلەكردن لە مادەى چنینى تر
1.5%10کغم

61.15

61 15 20 00

جواریب نسائیة مصنرة

هەموو / گۆرەوى ژنانە بە شیش یان قوالب چنرابن

جۆرێک

1.5%10کغم

61.16

61 16 99 00
كفوف

ده ستكێش هە موو جۆرێك چنرابن
1.5%10کغم
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61.17

61 17 10 00

شاالت واوشحة

شاڵ،ملپێچ،سەرپۆش،لەچک،ڕەفتەو هاوشێوەکانى بە شیش 

یان قوالب چنرابن

1.5%10کغم

61 17 20 00
اربطة عنق

بۆینباغ
1.5%10کغم

62.01

62 01 11 10
مالبس ومعاطف مطریة

پاڵتۆ و جل و بەرگى بارانگیر و هاوشێوەکانى
1.5%10کغم

62.03

62 03 19 00

جمیع انواع المالبس

جل و بەرگى ئامادەکراو هەموو جۆرێک جگە لە 

ناوبراوەکان

1.5%10کغم

62.07

62 07 91 00
برنص وروب حمام من القطن

برنس و ڕۆبى حەمام لە لۆکە
1.5%10کغم

62.09

62 09 90 00
البسة االطفال من القطن

جل و بەرگى مندااڵن لە لۆکە
1.5%10کغم

62.11

62 11 11 00
مالبس سباحة والریاضة

جل وبەرگى مەلەکردن و وەرزش
1.5%10کغم

62.13

62 13 20 00
مندیل

دەستەسڕ
1.5%10کغم

62.15

62 15 10 00

رباط العنق غیر مصنرة

بۆینباغ هەموو جؤرێک جگە لەوانەى بە شیش یان قوالب 

چنرابن

1.5%10کغم

62.17

62 17 10 10

جواریب

گۆرەوى هەموو جۆرێک جگە لەوانەى بەشیش یان قوالب 

چنرابن

1.5%10کغم

62 17 10 31
حزام نسائي

ژنانە (پشتێن)قایش 
4%10کغم

62 17 10 32
حزام اطفال

منااڵنە (پشتێن)قایش 
4%10کغم

62 17 10 39
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
4%10کغم

62 17 10 40
عسكریة و غیر عسکریة (اشارة)كتافیات 

لۆگۆى سەربازى و نا سەربازى
1%10کغم

62 17 10 50
ماركات وعالمات

ماڕکە و نیشانەى جل و بەرگ و پێاڵو
2%10کغم

62 17 10 60
یاخة والشرائط لتحمیل بدالت العسكریة

یاخەى سەربازى سەرشان،یاخە بۆ جلى سەربازى
1%10کغم

62 17 10 70
جیوب وأكمام

گیرفان و قۆڵ
1%10کغم

62 17 10 80
وروود وحروف للخیاطة

گوڵ و پیت لە قوماش دروستکراو
2%10کغم

62 17 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

69



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

62 17 90 20
كتافیات للخیاطة

(کتافیە)سەرشان 
1%10کغم

62 17 90 30
لزكة احذیة و المالبس

لەزگەى نێرومێ بۆ پێاڵو جل و بەرگ
1%10کغم

62 17 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

63.01

63 01 10 00
بطانیات كهربائیة

بە تانیە  كاره بایى
2%15کغم

63 01 20 00
بطانیات واحرمة من صوف او غیر ناعم وقطن

بەتانى لە خورى وپەمۆ و مەرەز
1%15کغم

63.02

63 02 10 00
(بیاضات)شراشف لالسرة 

چەرچەف هەموو جۆرێک
1%15کغم

63 02 91 30
مناشف متصلة تعلق على بكرة

خاولى ئاسایى و خاولى حە مام
1%15کغم

63 02 91 40
فوط تنشیف للمطبخ

قوماشى ووشك کردنەوەى مەتبەخ
1%15کغم

63 02 91 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

63.03

63 03 92 30

اكسسوارت خاصة للستائر

جوانکارى و اکسسواراتى پەردە ئامادەکراو لە ماددەى 

چنراو

1%15کغم

63.04

63 04 11 00
اغطیة مصنرة لالسرة

تاخم سەرسیسەم چنراو بەدەست
2.5%15کغم

63 04 19 00
اغطیة غیر مصنرة لالسرة

تاخم سەرسیسەم هەموو جۆرێک جگە لە چنراو
2.5%15کغم

63 04 91 10
ناموسیة

پە رده  كولە  چنراو
2.5%15کغم

63 04 91 20
اغطیة واقیة للمقاعد ووسائط النقل

بەرگى کوشینى ئۆتۆمبێل و کورسى
1%15کغم

63 04 91 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

63 04 92 30
اربطة ستائر مصنوعة من قطن

پەت و گوڵینکى پەردە چنراو لە پەمۆ
1%15کغم

63 04 92 40
اغطیة الوسائد مصنوعة من قطن

بەرگى سەرین دروستکراو لە پەمۆ
1%15کغم

63 04 92 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

63.06

63 06 11 10
اغطیة البضائع من قطن

ڕووپۆشى کەل و پەل لە پەمۆ
1%15کغم

63 06 11 20
اغطیة خارجیة ظل و حاجبات الشمس من قطن

ڕووپۆش بۆ سیبەر لە پەمۆ
1%15کغم

63 06 12 10
اغطیة بضائع من الیاف تركیبیة

ڕووپۆشى کەل و پەل لە داوی ڕیشاڵ
1%15کغم

63 06 12 20

اغطیة مصنوعة من نایلون

چەترى /ڕووپۆش بۆ سێبەر لە داوى ڕیشاڵ دروستکراو 

نایلون

1%15کغم
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

63 06 19 10
اغطیة بضائع من مواد نسیجیة

ڕووپۆشى کەل و پەل لە کەرەستەى چنراو
1%15کغم

63 06 22 00
خیم من الیاف تركیبیة

ضادر پێکهاتوو لە داوى ڕیشاڵى
1%15کغم

63 06 29 00

خیم من مواد نسیجیة ، خیم مصنوعة من مواد نسیجیة اخر 

(جادر)

چادر دروستکراو لە کەرستەى چنراو،لە داوى ڕیشالى 

دروستکراو،چادرى نایلۆن

2%15کغم

63 06 49 00
فراش من نفخ

دۆشە كى هە وا لە  كە رەستە ى چنینى قوماش
2.5%15کغم

63.07

63 07 10 00
مماسح ارضیات ومماسح اطباق

پاککەرەوەکان بۆ زەوى و قاپ لە قوماش و پەرۆک
1%15کغم

63 07 20 00
حزام النجاة

پشتێنى خۆ بەستنەوە
1%15کغم

63 07 90 20
أعالم ورایات

ئااڵ هەموو جۆرێک
2%15کغم

63 07 90 50

اغطیة خاصة للسیارات الركوب التنس والحقائب

بەرگى ئامادە کراو لە قوماش بۆ بو ئوتومبیل وجانتاو 

ڕێکتى تێنس لەو بابەتانە

1%15کغم

63 07 90 60
اكیاس مستعملة في ترشیح القهوة واكیاس الثلج

کیسە بۆ پااڵوتنى قاوەو کیسەى بەفر
1%15کغم

63 07 90 70

وشاح للزینة عقد

ملوانکەى جوانى کە لە پێشبڕکێکاندا دەبەخشرێت لە 

ماددەى چنراو

عدد

دانە
15%2.5

63 07 90 80
وسائد هوائیة

بالیف و دۆشەکى پفدراو بە هەوا
2.5%15کغم

63 07 90 94
قیطان لالحذیة

قەیتان و قەیتانى پێالو
1%15کغم

63 07 90 95
مهد للطفل

هەڵگرى مناڵى ساوا لە قوماش و پەرۆ

عدد

دانە
15%1.5

63 07 90 97
االقنعة المستعملة للجراحین كمامات وقایة

(قناع)ده مامك دژى ژه هراوى بوون 

عدد

دانە
15%1

63 07 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

63.09

63 09 00 90

البسة واقمشة وبطانیات وستائر وشراشف والعاب واحذیة 

(مستعمل)و حقائب باالت 

جل و بەرگ پارچە قوماشى کۆنە و بەتانى و پەردەو 

چەرچەف و یارى منااڵن چنراوى قوماش ثیالو 

(بالە)بەکارهاتوو لەنگە 

1%15کغم

64.01

64 01 10 10
احذیة عمل ذات مقدمة معدنیة

پێالوى کرێکارى نوک ئاسن یەک پارچە
2.5%10کغم

64 01 10 20
احذیة عمال عادي

پێاڵوى کرێکارى ئاسایى
1.5%10کغم

64 01 91 00
بوت

پوت
2.5%10کغم

64 01 92 00
نصف بوت

نیو پوت
2.5%10کغم
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64 01 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2.5%10کغم

64.02

64 02 12 10
احذیة تزلج وریاضیة

کالەو پێاڵوى وەرزشى و خلسکان
1.5%10کغم

64 02 12 20
احذیة لوحي مشبك

چەرم  (مشبک)پێاڵو 
2.5%10کغم

64 02 12 30
احذیة واقیة من مطاط

پێاڵوى پارێزەر مەتات یان پالستیک
1.5%10کغم

64 02 12 40

احذیة مطاط او من لدائن خاصة للثلوج

پێاڵوى مەتات یان پالستیک تایبەت بۆ سەر بەفر بە لەوحە

1.5%10کغم

64 02 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

64.03

64 03 12 10
احذیة وجزم الستیک اسفنج بأنواعها

پێاڵوو جزمەى الستیک و ئیسفەنج هەموو جۆرێک
1.5%10کغم

64 03 20 00
جلد/صندل

چەرم/بابوج و سەندل 
2.5%10کغم

64 03 40 20
بصطال عسكري

هەموو جۆرێک (عەسکەرى)پۆستاڵى سەربازى 
1.5%10کغم

64.04

64 04 11 10
حذاء كرة قدم

الپچین هەموو جۆرێک
2.5%10کغم

64 04 11 20
احذیة كوردیة نو ع عادي

کاڵشى ئاسایى جەلەبى بن الستیک
2.5%10کغم

64 04 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2.5%10کغم

64.05

64 05 10 00
احذیة من قماش او جلد او شامو

پێاڵوى قوماش هەموو جۆرێک/ پێاڵو چەرم و شامۆ
2.5%10کغم

64 05 20 00
احذیة كوردیة نوع جید

کاڵشى پەرۆ
2.5%10کغم

64 05 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2.5%10کغم

64.06

64 06 10 00
بطانة حذاء وأجزائها/ نعال

ناوکەف و پارچەکانى پێاڵو/نەعل
1.5%10کغم

65.01

قبعات من اقمشة10 00 01 65

کاڵو  لە جۆرى قوماش
2%10کغم

قبعات من لباد20 00 01 65

کاڵوى  لە لباد دروست کراو کلوش
2%10کغم

65.02

غیر مبطن غیر مزینة (حیاكة)قبعات مضفورة 00 00 02 65

دروست كراو لە پێک هاتەى  (كلوش)كاڵوى ئاساى 

جۆراو جۆر ناوپۆش نەکراو

2%10کغم

65.03

قبعات من لباد مزینة ومبطنة00 00 03 65

کاڵوى کلوش دروست کراو لە لباد وە ناوپۆش کراو
2%10کغم

65.04
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(قبعات)شفقات 00 00 04 65

کاڵوى کلوش دروست کراو لە لباد وە ناوپۆش کراو 

ڕازاوە

2%10کغم

65.05

مصنرة/قبعات.شماغ مطري غترة،عقال70 90 05 65

دەرسوك باران و جامانە و عەگال و كالو جنراو
2%10کغم

65.06

اغطیة رأس للریاضة10 10 06 65

کاڵو بۆ چاالکى وەرزشى لە پۆشاک
2%10کغم

اغطیة رأس لرجال االطفاء20 10 06 65

کاڵو بۆ پیاوانى ئاگر کوژێنەوە
2%10کغم

خوذة عسكریة 30 10 06 65

کاڵوى سەربازى خودە
2%10کغم

خوذة ماطورسكیل40 10 06 65

کاڵوى پۆشاک بۆ ماتۆڕ سوارى
2%10کغم

خوذة عمل انشاءات50 10 06 65

کاڵوى کرێکارى جگە لە قوماش
2%10کغم

کاب بالستیک للحمام10 91 06 65

کاڵوى خۆشۆردن لە الستیک یان مەتات
2%10کغم

غیــــرهــا90 91 06 65

ئەوانى تــر
2%10کغم

65.07

بطائن جاهزة للقبعات ـ هیاكل قبعات00 00 07 65

ناوەخنى خودە کاڵوى سەربازى هەموو جۆرێک لە 

ماددەى تر

2%10کغم

66.01

66 01 10 00

مظالت المطر والحدائق 

بۆ باران و هەتاو و باخچەکان و  (سەیوان)چەتر 

هاوشێوەکانى

1%15کغم

66.02

66 02 00 10
عكازة او عصا مشي

کغم(گۆپاڵ)گۆچان 
15%

1

66 02 00 20
(قمجي)سیاط 

کغم(دارى لێدانى ئەسپ)قامچى 
15%

1

66 02 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

66.03

66 03 10 00

اجزاء مقابض ومماسک ولوازم

پێداویستى  سەیوان و گۆچان لە بابەتى دەسک و گیرە

1%15کغم

66 03 20 00
هیاكل المظالت

کغمهەیکەلی چەترو سەیوان
15%

1

66 03 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

67.01

(مراوح)مهفة من ریش الطیر 10 00 01 67

باوەشێنى دەستى جوانى لە پەڕى باڵندە
5%15کغم

67.02

67 02 10 10

ازهار واوراق اقسامها للزینة من الدائن

گوڵ و گەاڵو میوە و بەشەکانى بۆ جوانى لە دروستکراوى 

پالستیک

2%15کغم
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67 02 90 10
زهور واوراق من معادن للزینة

گوڵ و گەاڵى میوە بۆ جوانى کانزایى
2%15کغم

67 02 90 20

زهور واوراق نباتیة مصنوعة من قماش

گوڵ و گەاڵى میوە بۆ جوانى دروست کراو لە چنراوى 

قوماش

2%15کغم

67 02 90 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%15کغم

67.03

67 03 00 00

(بشري حیواني)شعر بشري مصفف جذورة 

مووى  مرۆڤ خورى یان مووى ئاژەڵى یان مەوادى 

چنراوى تر ئامادەکراو لە پیشەسازى دروست کردنى قژى 

(باروکە)دەست کرد 

3%15کغم

67.04

67 04 11 10

 شعر مستعار من مواد نسیجیة اخرى

لە مادەى چنینى تر (صناعى  )قژى دروست کراو 

(باروکە)

3%15کغم

67 04 11 20

شعر رأس ولحیە وحواجب ورموش وخصل مستعار من 

شعر بشري

قژ و ریش و برۆ و برژانگ و بسک لەو بابەتانە 

(ریش دار)وەرگیراو لە موادى نەسیجى 

3%15کغم

67 04 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%15کغم

67 04 20 00

حواجب ورموش من شعر بشري

قژ و ریش و برۆ و برژانگ و بسک لەو بابەتانە 

وەرگیراو لە موى مرۆڤ

3%15کغم

67 04 90 00

حواجب ورموش وباروكة مستعارة من مواد اخرى

قژ و ریش و برۆ و برژانگ و بسک لەو بابەتانە 

وەرگیراو لة جورى تر

3%15کغم

68.01

ترابیع واحجار تبلیط رصف الطرق من حجر رملي10 00 01 68

بەردى لمین سروشتى بۆ ڕێککردنى ڕێگاو 

جگە لە تاشە بەرد (رەسیف)شۆستە

0.1%15کغم

68 01 00 20

ترابیع واحجار تبلیط رصف الطرق من حجر الكرانیت

بەردى گرانێت سروشتى بۆ ڕێککردنى ڕێگاو 

بۆ فەرش کردنى )جگە لە تاشە بەرد (رەسیف)شۆستە

(شەقام 

0.15%15کغم

68 01 00 40
ترابیع واحجار تبلیط رصف الطرق من حجر المرمر الخام

بەردى مەڕمەڕ سروشتى بۆ ڕێککردنى ڕێگاو 

جگە لە تاشە بەرد (رەسیف)شۆستە

0.2%15کغم

68 01 00 90

غیرها من االحجار الطبیعیة 

 (رەسیف)بەردى سروشتى تر بۆ ڕێککردنى ڕێگاو شۆستە

جگە لە تاشە بەرد

0.2%15کغم

68.02

68 02 10 10
كاشي موزایك للبناء

كاشی موزایك هەموو جۆرێک
0.4%15کغم

68 02 10 20
حجر موزایك مكسر

هورده  موزایك هەموو جۆر
0.1%15کغم
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 بەها بە دۆالر 

68 02 21 00
حجر مرمر بأنواعها

مەڕمەڕ هەموو جۆر
0.25%15کغم

68 02 23 00
كرانیت مقطع

پارچەکراو/گرانێت هە موو جۆر 
0.25%15کغم

68 02 29 00
حجر حالن 

بە ردى حە الن
0.1%15کغم

68 02 91 24

مغاسل من مرمر صناعي

سنگ ومە غسە ل و هاوشێوەکانى لە مە ڕمە ڕى صناعى

0.25%15کغم

68 02 91 29
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%15کغم

68.03

68 03 00 10
حجر رصف الطرق 

(بەردى رصیف)بەردى ڕێک کردنى شۆستە 
0.35%15کغم

68.04

68 04 10 00
حجر الطاحونة

بە ردى ئاش
0.25%15کغم

68 04 30 00
حجر جالیة

بە ردى جە الیە بۆ كارگە ى مە ڕمە ڕ
0.25%15کغم

68.06

68 06 10 00
الیاف احجار خبث معادن الصوف الصخري

بەردو پاشماوەى توانەوەى ئەزبێست
0.5%15کغم

68 06 20 00
(انابیب)بواري من فایبر كالس 

بؤڕى ئاوو ئاوەرۆلە فایبە ر گالس
0.25%15كگم

68.07

68 07 10 00
لبادي من اسفلت 

لبادى قیر
0.35%15کغم

68.08

68 08 00 00
مشبكات ثانویة من الیاف ونشارة وجص

مشبك بۆ لە وحە ى گە چ بە كاردێت
0.75%15کغم

68.09

68 09 11 00
(سقوف ثانویة مغطاة بورك)مصنوعات من جص 

تایبە ت بۆ دروستكردنى بانى دووه م (جبستك )كوستە ك 
0.25%15کغم

68 09 90 10
الواح مزخرفة من جص

لە وحە ى جوانى لە گە چ ئاماده كراو
0.25%15کغم

68 09 90 20
اصناف مزخرفة لزینة والدیكورات

بو جوانى (دیكۆرات )دروستكراو لە بۆره ك 
0.25%15کغم

68 09 90 40
لوحات خشب مخلوط مع الجص او جبس البورك

لەوحەى دارو کۆنکریت تێکەڵ جبسى بۆرک
0.25%15کغم

68 09 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%15کغم

68.10

68 10 11 00
ثرمستون

ثرمستون
0.25%15کغم

68 10 19 10
قرمید للسقوف من اسمنت

قرمیت دروست کراو لە چیمەنتۆ یان بەرد بۆ سەقف
0.25%15کغم

68 10 19 20
شتایكر

شتایگە ر
0.25%15کغم
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68 10 19 21

بلوك لرصف الطرق من اسمنت

بلۆک و خشتى بە ڕەنگ سورکراو لە چیمەنتۆ بۆ شۆستە

1%15کغم

68 10 19 24
بلوك عازل بالفلین

(عازل)بلۆکى تێکەڵ بە فلین 
0.25%15کغم

68 10 19 25
(کربستون)بلوك الرصیف 

بلۆكى كربستۆن
1%15کغم

68 10 19 26
بلوك عادي

بلۆكى ئاسایی ئامادە کراو
1%15کغم

68 10 91 10

عناصر أنشائیة مسبقة الصنع للبناء والهندسیة المرتبة

ستون و کوتلەى كۆنكریتى ئامادەکراو هەموو جۆرێک 

شیشدار

0.25%15کغم

68 10 91 20
الواح كونكریت

تە بە قە ى كۆنكریتى هە مووجۆر
0.25%15کغم

68 10 99 10
اصناف صحیة ثابتة من اسمنت

جۆرى تر دروستكراو بۆ توالیت لە چیمەنتۆ
2%15کغم

68 10 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%15کغم

68.11

68 11 10 00
(حوض صخري مموج)صفائح صفائح مموجة 

ئەزبێز تە بە قە ى گە ڕگە ڕ
0.5%15کغم

68 11 20 10
قرمید صخري وصفائح والواح

(ئەزبیز)تە بە قە  و لەوحەى قرمید بۆ سە ربان 
0.5%15کغم

68 11 30 10
(من ازبیز صخري )انابیب ومواسیر للتهویة 

بۆڕی ئە زبێز هە موو قە باریە ك
0.25%15کغم

68 11 30 30

وصالت انابیب وحلقات االنابیب مصنوعة من اسبست

صمونە وهەلقە بۆ بۆرى ازبیست بەستن

0.25%15کغم

68 11 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%15کغم

68 11 90 20
مرافق صحیة ثابتة واحواض من اسبست

ئاوده ستى ئە زبێز
2%15کغم

68 11 90 30 
مزهریات من السمنت  واالسبست

ست[گوڵدان لە چیمەنتۆ و ئةزب
2%15کغم

68 11 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%15کغم

68.13

68 13 10 00

(فرامل)ادوات احتكاك 

دروستکراو لە ئاوریشمى  (بانص)بەنج ودیسک برێک 

بەردى یان مەوادى کانزایى تر

1%15کغم

68.14

68 14 90 10
انابیب ومجاري كونكریتیة

بۆڕی كۆنكریتى
0.2%15کغم

69.01

69 01 00 00
منتجات من الخزف الحفریات واالتربة وقطع خزفیة

گۆزە و بەرهەمى تر لە قوڕ دروستكراو
0.3%15کغم

69.02

69 02 20 10
ترابیع وكتل وبالط حجر هیتر من خزف

فەخفورى بۆ هیتەر بە شێوەى جیاواز
0.3%15کغم

69.03
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69 03 20 10
انابیب سیرامیك ومواسیر وقظبان

بۆڕى سیرامیکى بۆ هیتەر
0.3%15کغم

69.04

69 04 10 10
حجر بناء من خزف

کەرپوچ  دروست كراولە سیرامیک و لەوبابەتانە
0.2%15کغم

69 04 10 20
بلوك خزفي

بلۆكى پونزا سۆر لە ماددەى گلینى
0.2%15کغم

69 04 10 30
تنور طین فخار

تەنورى گڵ
0.2%15کغم

69 04 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.2%15کغم

69.07

69 07 10 00
طابوق الحراري

کەرپوچى نەسۆز بۆ کورەى ئاگر
0.2%15کغم

69.08

69 08 10 10

كاشي فرفوري،کاشي سیرامیك

كاشی فە خفوری ڕەنگاو ڕەنگ و سپى کاشى سیرامیك و 

پۆرسەلین بۆ دیكۆر بیانى

0.2%15کغم

69 08 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.2%15کغم

69.10

69 10 10 10

بانیو حمام و جاكوزي

دروستکراوى  (جاکوزى)بانیوى حمام بە ترومپاوە 

فخفورى کارەبایى

0.25%15کغم

69 10 10 20
بانیو حمام فرفوري

بانیوى حە مام فخفورى هە مووجۆر
0.25%15کغم

69 10 10 30
مباول

(مبوال)سەرپێ
0.25%15کغم

69 10 10 40
مرافق شرقیة فرفوري

ئاوده ستى شە رقی فخفورى
0.25%15کغم

69 10 10 60

(سیفون)شطاف

سیفۆن بۆ پاككردنە وى توالێت فخفورى هە مووجۆرێك

0.25%15کغم

69 10 10 70
مغاسل یدویة

دەست شۆر فخفورى
0.25%15کغم

69 10 10 80
توالیت غربي

ئاودەستى غەربى
0.25%15کغم

69 10 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%15کغم

69.11

69 11 10 10
ادوات مطبخیة منزلیة  فرفوري

پێداویستى ناوماڵ  فخفورى
0.3%15کغم

69 11 10 20
مواد منزلیة مصنوعة من السیرامیك للزینة

پێداویستى ناوماڵ  بۆ جوانى لە سیرامیک
0.3%15کغم

69 11 10 30

مزهریات سیرامیك

كوپە  ئاو و جەڕە و گۆزەى ئاو دروست کراو لە سیرامیک

0.3%15کغم

69 11 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.3%15کغم

69.13
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69 13 10 30
سندان فرفورى

(فە خفورى)مە ركانى فە خارى 
0.3%15کغم

69 13 10 40
منافض للسكائر

تەبلەى جگارە
0.3%15کغم

69 13 10 50
علبة مجوهرات من الخزف

قوتوى خشل
0.3%15کغم

69 13 10 60
تماثیل سیرامیك

پەیکەرى جوانى لە سیرامیک دروست کراو
0.3%15کغم

69 13 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.3%15کغم

69.14

69 14 90 10
المواقد واجهزة تدفئة وتسخین من خزف

ئاگردان و بابەتى ترى گەرم كردنەوە
0.3%15کغم

69 14 90 20
مصنوعات اخرة من الخزف للبستنة

دروستكراوى تر لە خەزەف بۆ باغ و باخچە
0.3%15کغم

69 14 90 30

الخ...الجرار واالوعیة لالستعماالت المختبرات وصیدلیات

هتد...گۆزەو دەفر بۆ بەکارهێنانى تاقیگە و دەرمانخانە
0.3%15کغم

69 14 90 90
حجر اللوكس

بەردى لۆكس
0.3%15کغم

70.01

70 01 00 00

زجاج مكسور وفضالت وزجاج كتل

شوشەى شکاو ـ پاشماوەى شوشە و پاشماوەى شوشەى 

هاڕاوو وە پاشماوەى ترى شوشە

0.1%10کغم

70.02

70 02 10 00

(خام)كرات زجاج غیر مشغولە 

کەرەستەى سەرەکى بۆ دروست کردنى شوشە بەشێوەى 

هاڕاو یان پارچە

0.25%10کغم

70 02 31 00
انابیب زجاج للهیتر

بۆڕى شوشە بۆ هیتەر
1%10کغم

70 02 32 00
زجاج للمدافئ واللمبات

شوشەى سۆپەو چرا
1%10کغم

70 02 39 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70.03

70 03 20 00
صفائح زجاج والواح 

شوشە ى سادە  بۆ پە نجە رە
0.2%10کغم

70.05

70 05 21 00
زجاج مشجر وزئبقي

شوشە ى ڕه نگین گوڵدار زیبەقى
0.2%10کغم

70 05 30 10
زجاج مسلح

شوشە ى دژه  گولە 
1%10کغم

70 05 30 20
جام مصفح  للسیارات

جامى درع بۆ ئۆتۆمبێل
1%10کغم

70 05 30 30
جام مصفح لشبابیك السیارات

جامى درع بۆ چوار ال
1%10کغم

70.07

70 07 11 10
جام خلفي وامامي للسیارات

جامى پاش و پێش بۆ هەموو جۆرە ئۆتۆمبێلێک
%10کغم

0.25
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70 07 11 20
جام ابواب سیارات

جامى دەرگا بۆ هەموو جۆرە ئۆتۆمبێلێک
%10کغم

0.25

70 07 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

70.08

70 08 00 00
مرایات

ئاوێنەى شوشە
0.25%10کغم

70.09

70 09 10 00
مري للسیارات

ئاوینەى ئؤتۆمبێل
0.25%10کغم

70 09 91 00
مرایا بدون اطار

بێ چوارچێوە  (ئاوێنە )شوشە ى نە ینۆك 
0.2%10کغم

70.10

70 10 10 10
بطل زجاجي

شوشەى جۆراوجۆر بەتاڵ
1%10کغم

70 10 20 00
قبغ زجاج او سدادات من زجاج

سەرە قەپاغ و داپۆشەر لە شوشە دروستکراو
1%10کغم

70 10 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70 13

70 13 10 10
ادوات منزلیة للمطبخ من زجاج

پێداویستى ناوماڵ لە  شوشە  دروستكراو بۆ ناندین
1%10کغم

70 13 10 30

ادوات مكاتب من زجاج للزینة

(خزف زجاجى)پێداویستى نووسینگە  لە  شووشە  بۆ جوانى 

1%10کغم

70 13 10 41
علب زجاجیة فارغة للعطور

شوشە ى بۆن بە تاڵ بۆ عةتر
1%10کغم

70 13 10 42

حوامل الصابون من زجاج

, جێ فڵچەى تراشین , جێ سابون , هەڵگرى جێ خاولى 

جێ کلێنکس لە شوشە

1%10کغم

70 13 10 43

ادوات منزلیة للمطبخ من الزجاج عدا الزینة

پێداویستى ناوماڵ لە شوشە دروستکراو بۆ مەتبەخ جگە لە 

جوانى

1%10کغم

70 13 10 49
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70 13 10 90

(بالة)ادوات مطبخیة منزلیة مستعملة 

پێداویستى ناو ماڵ لە شوشە دروستکراوى جۆراوى 

(بالە)جۆرى بەکارهاتوو 

1%10کغم

73 13 21 00

(غیر طبیعي)اقداح وكؤوس للشرب من كرستال الرصاص 

پە رداغ و پیاڵە  دروستكراو لە  كریستالى رصاص جگە  لە  

جوانى

3%10کغم

70 13 31 10

ادوات منزلیة من زجاج او المطبخ من كرستال 

پێداویستى ناوماڵ لە  شوشە  دروستكراو لە كریستالى 

رصاص

0.25%10کغم

70 13 31 20
ادوات منزلیة من كرستال

پێداویستى ناوماڵ لە کریستاڵ دروست کراو
3%10کغم

70 13 31 30

ادوات المنزلیة من كریستال رصاص عدا أقداح وعدا الزینة

پێداویستى ناوماڵ لە  كریستاڵى رصاص جگە  لە  پە رداغ و 

جگە  لە  جوانى

3%10کغم

79



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

70 13 32 00
زجاج افران كهربائیة

شوشەى تەباخ و فڕنى کارەبایى
1%10کغم

70 13 39 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70 13 91 31
زجاج كرستال للعطور

شوشە ى بۆن لە  كریستاڵى رصاص بۆ جوانى
1%10کغم

70 13 91 39
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70 13 99 10
حوض اسماك 

حەوزى ماسى هەموو جۆرێک لە شوشە
0.25%10کغم

70 13 99 20
مباخر وشمعدان زجاجیة

بوخوردان و شەمدان لە شوشە
1%10کغم

70 13 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70.15

70 15 10 00
زجاج نظارات طبیة

پزیشكى/ جامە  چاویلكە 
0.5%10کغم

70 15 90 10
زجاج ساعات

شوشەى کاتژمێر
0.5%10کغم

70 15 90 20
زجاج نظارات شمسیة

شوشەى چاویلکەى هەتاوى
0.5%10کغم

70 15 90 30
(زجاج نظارات العمال)زجاج نظارات ماكینة اللحام 

(شوشەى عەینەکى کرێکارى)شوشەى چاو بۆ ولدن 
0.5%10کغم

70 15 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

70.16

70 16 10 10
كاشي زجاجي

كاشی شوشە 
1%10کغم

70 16 10 20
ابواب وشبابیك زجاجیة

ده رگا و پەنجەرەى شوشە 
1%10کغم

70 16 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70.17

70 17 10 10
دوارق زجاجیة مختبریة

کەمۆڵەو بۆڕى شوشە  بۆ تاقیگە 
1%10کغم

70.18

70 18 10 10
سبح زجاجیة

تە سبیح گرانبە ها لە شوشە
1%10کغم

70 18 10 20
سبع اعیون مدالیة

چاوەزار/ چاوى هەرکارى 
0.5%10کغم

70 18 10 30
ستائر خرز زجاجیة

پەردەى مورو پاشکۆکانى
0.5%10کغم

70 18 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

70.19

70 19 00 00
صوف زجاجي ومصنوعاتة

خورى شوشەى ودروستكراوەكانى
1%10کغم

70 19 32 00
طبقات فایبركالص

تەبەقەى فایبەر گالس
1%10کغم

70 19 90 20
خزان ماء من الفایبر كالص

(فایبەر گالس)تانکى ئاو لە ڕیشاڵى شوشەیى 
1%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

70 19 90 40
(فایبر كالص)الیاف وصوف الزجاجي لعزل 

(فایبەر گالس) خوری و اسفنجى شوشەیى عازل 
1%10کغم

70 19 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

70.20

70 20 00 30

منقوشات.وارقام .حروف )مصنوعات من الزجاج

پیت،ژمارە،نووسین و )دروست کراوى شوسە وەک

(هتد... نەخشى سەر تابلۆى دوکان و مارکێت 

1%10کغم

71.01

71 01 10 00

مرجان او فیروز او لؤلؤ طبیعي

مروارى سروشتى

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71 01 21 00

مرجان وفیروز و لؤلؤ غیر مشغول

مەرجان و مراورى لؤلؤى کار لەسەر نەکراو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71 01 22 00

مرجان او فیروز او لؤلؤ مشغول

مروارى کارلەسەر کراو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.02

71 02 10 00

الماس غیر مشغول

ئەڵماسى ڕێک نەخراو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71 02 21 00

الماس  مشذبة بشكل آلي

ئەڵماسى پارچەکراوە بەشێوەى میکانیکى

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71 02 22 00

الماس الصناعي

ئەڵماسى دەستکرد

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71 02 29 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.03

71 03 91 00

یاقوت،سفیر،زمرد

یاقوت،سفیر،زمرود

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.04

71 04 10 00

احجار كریمة

بەردى گران بەها کوارتز

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.06

71 06 91 10

سبائك من فضة

(دارشتە)زیوى خاو بە شێوەى سبایک 

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.08

71 08 12 10

سبائك من ذهب

(دارشتە)زێڕى خاو بە شێوەى سبایک 

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.10

71 10 11 10

بالتین خام بشکل سبائک

(دارشتە)پالتینى خاو بە شێوەى سبایک 

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

71 10 21 00

بالدیوم خام بشکل مسحوق

پالدیۆم بەشێوەى خاو یان بەشێوەى هاڕاوە

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.13

71 13 11 00

حلي من فضة

خشڵى زیو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71 13 19 20

حلي من ذهب

خشڵى زێڕ

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.14

71 14 11 00

مصنوعات من فضة

دروست كراو  لە زیو

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71 14 19 10

مصنوعات من ذهب

دروست كراو لە زێڕ

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

71.17

71 17 90 10
حلي غوایة مقلدة او بالستك

خشلى السایى لە پالستیک
5%10کغم

71 17 90 20
حلي غوایة زجاج

خشڵى السایى لە شوشە
5%10کغم

71 17 90 30
حلي غوایة خشب

خشلى السایى لە دار
5%10کغم

71 17 90 40
حلي غوایة قصدیر

خشلى السایى لە تەنەکە
5%10کغم

71 17 90 50
حلي غوایة من مواد اخر

خشلى السایى لە کەرەستەى تر
5%10کغم

71 17 90 60
تاج عروسة

تاجى سە رى بوكان

عدد

دانە 
10%5

71 17 90 70
تراجي طبیة

گواره ى منااڵنە ى پزیشكى
5%10درزن

71 17 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
5%10کغم

72.01

حدید جب غیر مخلوط00 10 01 72

ئاسنى داڕێژراو، تێکەڵ نەکراو
0.25%10کغم

72.04

72 04 10 00
خردة وفضالت حدید الصلب

ئاسنى پاشە ڕۆك ووردە پاشماوە
0.25%10کغم

72 04 21 10
(لحیم)خردة وفضالت من حدید الصب 

.ووردە ئاسن وەکو لەحیم بۆ ناو ڕادێتەى ئۆتۆمبێل
0.25%10کغم

72 04 41 00

الخ...دقائق و شظایا/سكراب من حدید

پارچە پلێت و پاشماوەى /ئاسنى شكاو پارچە ئاسن 

کارکردن

0.25%10کغم

72 04 49 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

72.08

72 08 51 00
بلیت متنوع من حدید

پلێتى جۆراوجۆرى ئاسن
0.25%10کغم

72.14
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

72 14 20 00
شیش تسلیح من حدید

شیشى مسلح بۆ صەبە
0.45%10کغم

72.16

72 16 22 00

قضبان قطع وزوایا واشكال خاصة مقطعة على شكل 

(T)حرف 

شیشى چوارگۆشە و الكێشە  و ئە نگالین (T)ئاسنى حە رف 

0.25%10کغم

72 16 31 20
(U)مقطع حدید على شكل حرف 

چە نە ڵ
0.25%10کغم

72 16 32 10
(I)مقطع حدید على شكل حرف 

تلیشە 
0.25%10کغم

72 16 32 20
اضالع من حدید

ڕاستە 
0.25%10کغم

72 16 33 00 
(H)مقطع حدید على شكل حرف 

شێلمان
0.25%10کغم

72 16 50 10
(L)حدید زاویة على شكل حرف 

(زاویە)گۆشە  
0.25%10کغم

72 16 50 20

دائري.مربع.بواري للصناعة على شك مستطیل 

بۆڕی ڕه ش بۆ پیشەسازى بەشێوەى شخاتە،خڕ ،چوارگۆشە

0.25%10کغم

72 16 69 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

72.17

72 17 10 00
اسالك حدید غیر مطلیة

تە لی شیش بە ستان
0.45%10کغم

72.18

72 18 10 00
حدید صلب مقاوم للصدأ ستل ستیل

(خام)ئاهین بۆ پیشەسازى 
0.25%10کغم

72 18 10 10
سیاج واقیة من حدید مغلون للطرق الخارجیة

(كاردیل)ئاسنى پاراستنى ڕێگاى دەرەوە 
0.25%10کغم

72.20

72 20 20 00
مقاوم للصدأ (بلیت)منتجات سطح 

پلێتى ئاسن دژە ژەنك
0.25%10کغم

72.27

72 27 10 00

(للقطع السریع)قضبان وعیدان من صلب للسرعات العالیة 

شیش و بۆرى لە بوال دروست كراو بو برین

0.25%10کغم

73.01

حوامل ودعامات عریضة من حدید الصلب00 10 01 73

ڕاگرو ستوونى پان لە ئاسن و پۆاڵ
0.4%10کغم

73 01 20 00
زوایا واشكال خاصة

ئاسنى هاوسەنگى پێشەوەى تراکتۆر و مکائن
0.4%10کغم

73.04

73 04 10 00
مواسیر وانابیب النقل البترول

بۆڕى بۆگواستنەوە نەوت
2%10کغم

73 04 10 10

انابیب وبرینات لحفر ابار النفط

بۆرى و بەرینە و پارچەکانى بۆهەڵكەندنى بیرى نەوت

2%10کغم

73 04 21 00
مواسیر حفر االبار النفطیة

بۆڕى،لێکدەرى بۆرى بۆ هەڵکەندنى بیرى نەوت
2%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

73 04 29 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

73.06

73 06 10 00
انابیب معدنیة مغلونة للمیاه

بۆڕی كانزاى ئاو مغە لوه ن سپی
0.5%10کغم

73 06 20 00
انابیب وبرینات  لحفر ابار المیاه

بۆڕى وبەرینەى ئاسن بۆکۆلین و هەڵکەندنى بیر
2%10کغم

73 06 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

73.07

73 07 11 00

لوازم ومواسیر مصبوبة من حدید صلب

بۆڕی ئاهین و پێداویستیەکانى لە ئاهین داڕشتە بۆ ئاوەرۆ

0.4%10کغم

73 07 21 10
(فنجانات کهربائیة )رابطات 

میلی بە ستانى فنجان ئاسن
0.4%10کغم

73 07 21 20
قفائز من حدید بأنواعها

قە فیز ئاسن هە موو جۆرێك
0.4%10کغم

73 07 21 30
سفایف لربط البالت

سفە یف ئاسن بۆ تۆقبە ندى بالە 
0.4%10کغم

73 07 22 00

(الخ...صمونة وعكس و تقسیم و جونیات)اجزاء 

سە مونە عکس تەقسیم جۆین زەبانە سەبیل ناوى خەاڵت 

کەلەى خەاڵت

0.4%10کغم

73 07 29 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.4%10کغم

73 07 99 00
جنل ومنهول للمجاري

چە نە ل و مەنهۆڵ ئاهین بۆ ئاوەڕۆ و حە وجۆش
0.4%10کغم

73.08

73 08 10 00
جسور ومقاطع جسور

پرد و پارچەکانى لە ئاسن دروست كراو
0.5%10کغم

73 08 20 00
ابراج

تاوەرى كاره بایی لە ئاسن
0.5%10کغم

73 08 30 00
ابواب ومافذ واطرها وعتبات االبواب من حدید

ده رگاو پەنجەرەى  ئاسن جۆراو جۆر ئاماده كراو
0.5%10کغم

73 08 40 00
دعامات للسقاالت او لهیاكل المنشأت

ئە سكە لە و پایە  و بنواشە ى ئاسن
0.5%10کغم

73 08 90 10
صنادیق اطفائیة

سندوقى ئاگر كوژینە وه ى تە واو لە ئاسن
0.5%10کغم

73 08 90 20
رفوف للمخازن والورش

ئاسنى دیكسن بۆ ڕه فە  دروستكردن بۆ کۆگا
0.5%10کغم

73 08 90 70

مستلزمات الحدیدیة الجاهزة للمالعب )مظالت وقبب 

(الریاضیة ومالعب الحدیدیة للمدینة االعاب

ئاسن بۆ دروست کردنى پێداویستى یەکانى یاریگاى 

وەرزشى ئامادەکراو هەموو جۆرێک

0.5%10کغم

73 08 90 80
سندویج بنال

سە نده ویچ پە ناڵ
1.5%10کغم

73 08 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

73.09

73 09 00 10
صهاریج خزن للمیاه المنزلیة مغلونة

دروستكراو (مغلون)تانكى لە  پلێتىى سبى 
0.5%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

73 09 00 20
صهاریج خزن نفط غیر مغلونة

تانكى لە  پلێتى ڕه ش دروستكراو
0.5%10کغم

73 09 00 30

سایلو اسمنت ثابت

سایلۆى چیمە نتۆى چە سپاو دروست کراو لە ئاسن بۆ 

كارگە ى كۆنكرێت

0.5%10کغم

73 09 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

73.10

73 10 10 00
 لتر220برمیل سعة 

 لیتر220بەرمیلى ئاسن 
2%10کغم

73 10 21 20

علب معدنیة للمشروبات الغازیة والعصائر وحفظ المأكوالت

قوتوى کانزا هەموو جۆرێک

1%10کغم

73 10 21 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

73.11

73 11 00 10
بطل اوكسجین مستشفیات

بوتڵى ئۆكسجین بۆ نەخۆشخانە
1%10کغم

73 11 00 20
بطل غاز الفریون

بوتلى غازى فریۆن
1%10کغم

73 11 00 30
قنینة غاز للمنزل

مااڵن پیک نیک (قنینە )بوتڵى غازى بە تاڵ 
1%10کغم

73 11 00 40
بطل غاز كومبریسر

بوتڵى هە واى كۆمپرێسە ر
1%10کغم

73 11 00 50
بطل غاز الهلیوم

بوتڵى گازى هلیۆم
1%10کغم

73 11 00 90
بطل الغازات االخرى

بوتڵى گازەکانى تر جگە لەناوبراوەکان
1%10کغم

73.12

73 12 10 10
اسالك وكیبالت كهربائیة غیر معزولة

تەل و سیمى كارەبا بۆ دامەزراندنى کارەبا
0.25%10کغم

73 12 90 10

حبال رفع مجدولة

سیمى تە ل بۆڕاكێشان وبە رزكردنە وه  دروستکراوى ئاسن

0.25%10کغم

73.13

73 13 00 20
اسالك شائكة او صلبة

تەلی درکاوى
0.5%10کغم

73 13 00 40
سیم حلزونى للقرطاسیة

تێلى بادراو لولە بۆ پەڕاوگە 
0.5%10کغم

73 13 00 50
سلك لصناعة النوابض

تێلی دروستكردنى سپرینگى دۆشە ك
0.5%10کغم

73 13 00 60
اسالك لصنع المسامیر

تێلی بزمار دروستكردن
0.5%10کغم

73 13 00 70
سیم لصناعات مختلفة

تە ل و سیم بۆ پیشە سازى جۆراو جۆر
0.5%10کغم

73 13 00 80

سیم شباك

تە لی پە نجە ره  لە دروست کراوى ئاسن بۆ پاراستن لە مێش 

و مەگەز و تەلى پەرژین

0.5%10کغم

73 13 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

73.14
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

73 14 20 00
  BRCسیاج شبكة مجوف

BRC ئامادەکراو
0.7%10کغم

73 14 50 00
نسیج معدني وشباك وسیاج وشبكیة اخرى مطلیة

تورى كانزایى بو یەرزین بویاخ كراو
0.7%10کغم

73.15

73 15 12 00
سالسل معالف دواجن وسالسل اخرى

زنجیرى مە علە ف بۆ دواجن
0.5%10کغم

73.17

73 17 00 10
مسامیر فوالذیة ومسامیر اخرى

بزمارى پۆاڵ
0.5%10کغم

73 17 00 20
تیل كابسة

تێل كاپیسە 
0.5%10کغم

73 17 00 30
دنبوس الوراق الرسم

ده نبوس
0.5%10کغم

73 17 00 40
كلبس اومشبك

كلێپس ماشە ى كاغە ز
0.5%10کغم

73 17 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

73.18

73 18 12 00
براغي للخشب

بورغى دارو بزمارى دار
0.5%10کغم

73 18 16 00
صوامیل وعازفات

سمونەى بورغى
0.5%10کغم

73 18 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

73 18 23 10
مسامیر برشام

پەرچ پۆاڵ
0.5%10کغم

73 18 24 10
جوي وبرغي جوي

چەوى و بورغى چەوى
0.5%10کغم

73 18 29 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

73.19

73 19 10 00
ابر خیاطة جمیع االنواع

دەرزى دورمان هەموو جۆرێک
0.5%10کغم

73 19 20 00
(دبابیس امان)دبوس ابو راس 

سنجاق
0.5%10کغم

73.20

73 20 10 00
نوابض حلزونیة

سپرینگ بۆ ڕەت کردنى وایەرى کارەبا
0.5%10کغم

73 20 90 00
ابواب المحالت (كبنك)سبرنك 

(قە پانگ)سپرینگى دەڕاب
0.5%10کغم

73.21

73 21 11 10
فرن غازي

فرنى غازى
2%10کغم

73 21 11 20
شوایات غاز

برژێنە رى گە س و مریشک بۆ شوێنى گشتى
1.5%10کغم

73 21 11 30
منقلة غاز

مەقەلەى ئاسن غاز سەفەرى
1.5%10کغم

73 21 11 40
طباخ غاز منضدي

تەباخى غاز ناو کەوەنترو سەر مێز بەبێ فڕن
2%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

73 21 11 50
طباخ غازي ذو اربع عیون مع الفرن

تەباخى غاز چوار چاوەو پێنج چاوە بە فڕن
2%10کغم

73 21 11 60
طباخ غازي ذو خمس عیون بالفرن منضدي

تەباخى غاز چوار چاوەو پێنج چاوە  بە قاعیدەوە
2%10کغم

73 21 11 70
طباخ غاز اثنان أو ثالث عیون منضدي

تەباخى غاز دوو چاوەو سێ چاوە  بۆ سەر مێز
2%10کغم

73 21 11 80
طباخ غاز ثالث عیون بال فرن منضدي

تەباخى غاز سێ چاوە بێ فرن بە قاعیدەوە
2%10کغم

73 21 12 40
بریمز نفطیة كل انواع

پرێمزى نەوت هەموو جۆرێک
2%10کغم

73 21 12 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

73 21 81 10
صوبة غازیة

سۆپاى غازى لە ئاسن دروستکراو
1.5%10کغم

73 21 81 20
تنور غازي

تەنورى غاز
1.5%10کغم

73 21 81 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

73 21 82 10
(نفطیة)صوبة تعمل بوقود سائل

سۆپەى نەوتى سالۆن گەورە
1.5%10کغم

73 21 82 20
دفایة كهربائیة غازیة

سۆپەى غازى و کارەبا هاوبەش ئاسن
1.5%10کغم

73 21 82 40
دفایة كهربائیة ونفطیة

سۆپەى نەوتى و کارەبا هاوبەش ئاسن
1.5%10کغم

73 21 82 60
دفایة نفطیة توربو صالون

سوپەى نەوتى تۆربۆ
1.5%10کغم

73 21 82 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

73 21 83 10
دفایة تعمل بالخشب

سۆپەى دار و مەقەلە
1.5%10کغم

73 21 90 10
اجزاء الفران الطبخ

یە ده گ بۆ فڕن و تەباخ
1.5%10کغم

73 21 90 30
اجزاء للمدافىء

یە ده گ بۆ سۆپە 
1.5%10کغم

73 21 90 50

مشعل غازي

وە بەش و پێداویستیەكانى تەباغ (بە منظمەوه)سێ پاى غاز 

2%10کغم

73 21 90 70 
رادیتر للتدفئة مركزیة

ڕادێتەى شۆفاژ
1.5%10کغم

73 21 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

73.23

73 23 10 10

اسفنجات للجلي والتلمیع لالستعمال المنزلي

ڕیشاڵى ئاسن و ئیسفەنج وهاوشێوەکانى بۆ پاككردنە وه  

سرینەوەو لوس کردن

0.5%10کغم

73 23 92 00
قدور مطلیة بالمیناء ادوات تیفال مطبخ

پێداویستى ناوماڵ تیڤال هەموو جۆر
1%10کغم

73 23 93 00

ادوات مطبخ ستل ستیل

پێداویستى ناوماڵ لە ستیل و زەردە  ومەنجەڵى بوخارى

1%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

73 23 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

73.24

73 24 10 00
مغاسل واحواض غسیل ستیل

سینگ مەغسل ستیل
0.75%10کغم

73 24 21 00
شاور حمام مطلي

شاوری حە مام
0.75%10کغم

73 24 90 10
حامل كلینكس وصابون

سابون و لە وبابە تانە ,هە ڵگری كلینكس 
0.75%10کغم

73 24 90 20
خالط مغاسل

تێكە ڵ كە ری ئاو
0.75%10کغم

73 24 90 40
دوش حمام

تاقمى دوشی حە مام
0.75%10کغم

73 24 90 50
صوندات من كروم بما فیها اجزاء

سپی كرۆم (ده ستاو)سۆنده ى دوشی سە رشۆر 
0.75%10کغم

73 24 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%10کغم

73.25

73 25 10 10
غطاء منهول

(ستیل)مینى هۆڵ ئاسن 
0.75%10کغم

73.26

73 26 20 10
مصائد فیران

تەلەى مشك
0.5%10کغم

73 26 20 40
سلة مهمالت

ئاسن بۆ مااڵن (گڵیش)حاویە ى زبڵ 
0.5%10کغم

73 26 20 60
(دفن)انابیب لحفظ الكیبل داخل المنازل 

بۆڕى کانزایى ناو دیوار بۆ کارەبا
0.5%10کغم

73 26 20 80
اجزاء االبواب والشبابیك

ئێکسسواراتى دەرگا و پەنجەرە
0.5%10کغم

73 26 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

74.01

نحاس خام00 10 01 74

مسى خاو
1.5%10کغم

74.02

74 02 00 00
نحاس غیر نقي

مسى خاوێن نەکراو پوخت نەکراو بۆ پیشەسازى
1.5%10کغم

74.03

74 03 11 00
(اقطاب سالبة )نحاس نقي 

(خاوێن)مسى پوخت کراو 
2%10کغم

74 03 12 00
نحاس على شكل قضبان واسالك

مس لە شێوەى تەل و شیش
2%10کغم

74.11

74 11 10 00
بوري نحاس نحاس نقي

(نحاس)بؤڕى ئاو و ئاوەڕؤ لە مس 
2%10کغم

74.12

74 12 10 00
لوازم أكواع انابیب وصوامیل من نحاس نقي

سبیلە لە مس-عکس-پێداویستى  بۆڕى سەمونە 
2%10کغم

74 12 20 00
لوازم أكواع وصوامیل من مخالیط نحاس

پێداویستى  زەرد مس بۆ ئامێرى ساردکەر
2%10کغم

74.13
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

74 13 00 10

 اسالك مجدولة كوابل اشرطة غیر معزولة الكهرباء من 

نحاس نقي

وایەرى لەفى )تێلى زەرد بۆ لەفى جۆرەها ماتۆڕ و داینەمۆ

(ماتۆڕ

2%10کغم

74 13 00 20

اسالك نحاسي جدید لتاسیس كهرباء من خالئط النحاس

تەلى مسى نوێ بۆ دامە زراندنى كاره با

2%10کغم

74.14

74 14 20 00

(شباك وسیاج)شبكة نسج من نحاس 

تۆڕى چنراو لە مس بۆ پەنجەرەو پەرژین و بابەتى تر

2%10کغم

74.15

74 15 10 00

 مسامیر دبابیس ورق رسم ومشابك مصنوعة من نحاس

2%10کغمبزمار و دەمبوس و وەرەقەى رسم لە مس دروست كراو

74 15 33 00
براغي وصاموالت من نحاس

برغو صمونە لە مس دروستكراو
2%10کغم

74.16

74 16 00 00
نوابض من نحاس

سپرینگ لە مس دروستكراو
2%10کغم

74.17

74 17 00 10
مواقد طبخ مع االجزاء من نحاس

ئاگردانى مەطبەخ و پارچەكانى لە مس
2%10کغم

74 17 00 20
دفایات مع االجزاء من نحاس

سۆباو پارچەکانى لە مس
2%10کغم

74.18

74 18 11 00
هاون.ادوات مائدة من نحاس اسفنجات قفازات جلي 

پێداویستى مەتبەخ لە مس دروستكراو
2%10کغم

74 18 20 00
ادوات صحیة

2كگم

2کغم(دەسکەوان)هاون و دەسک 20 11 18 74

74 18 11 10
ادوات صحیة واجزاؤها

پێداویستى توالیت و پارچەکانى لە مس
2%10کغم

74 18 11 20
هاون ویدة 

(دەسکەوان)هاون و دەسک 
2%10کغم

74 18 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

74.19

7419 91 10
الواح لصناعة رادیترات من نحاس

بابەتى تر لە مس بۆ ڕادێتەر
2%10کغم

74 19 99 20
خزانات وصهاریج من اوعیة عدا الغازات الضاغطة

تانکى و تانکەر جگە لە تانکى غاز
2%10کغم

74 19 99 30
كلبسات و خراطیم المیاه من النحاس

کەلەپچەو خەرتومى ئاو لە مس
2%10کغم

75.01

75 01 10 00
نیكل نصف خام

(مات)نیکلى نیوە خاو 
1.25%10کغم

75.02

75 02 10 00
نیكل غیر مخلوط

نیکل بەشێوەى خاو تێکەڵنەکراو
1.25%10کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

75 02 20 00
خالئط النیكل

نیكڵ بۆ پیشەسازى تێکەڵ
1.25%10کغم

75.03

75 03 00 00
فضالت وخردة النیكل

باشماوە و نكلى سكراب
1.25%10کغم

75.041.25

75 04 00 00
مساحیق ورقائق النیكل

پارچەى تەنکى نیکل وە هاڕدراو
1.25%10کغم

75.05

75 05 11 10
شفت واسالك مصنوعة من النیكل

لوولەى پتە و تەلى نیکل
1.25%10کغم

75 05 11 20
جنل من نیكل

چە نە ڵ دروستکراوى نیکل
1.25%10کغم

75 05 11 30
راسطة من نیكل

ڕاستە  دروستکراوى نیکل
1.25%10کغم

75 05 11 40
زاویة من نیكل

گۆشە  دروستکراوى نیکل
1.25%10کغم

75 05 11 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%10کغم

75 05 21 00
اسالك نیكل غیر مخلوطة

تەلى نیکل
1.25%10کغم

75.06

75 06 10 10
صفائح من نیكل غیر مخلوطة

تلیشە و پلێت و کاغەز  لە نیکل
1.25%10کغم

75 06 10 20
كاشي  من خالئط النیكل

كاشى نیکل
1.25%10کغم

75.07

75 07 11 00
مواسیر وانابیب من نیكل غیر مخلوطة

بۆڕی دروست کراوى نیکل
1.25%10کغم

75 07 20 00
مستلزمات الماء والمجاري من نیكل

پێداویستى ئاو و ئاوەڕۆ لە نیکل
1.25%10کغم

75.08

75 08 90 20
خزانات من نیكل

تانكى نیکل
1.25%10کغم

75 08 90 30
مسامیر وصوامیل وبراغي من نیكل

بزمارو برغ و صمونە لە نیكل
1.25%10کغم

 75 08 90 40
نوابض

سپرنگ لەنیكل دروستكراو
1.25%10کغم

75 08 90 50
ادوات منزلیة مطبخیة من نیكل

کەل و پەلى ناوماڵ و چێشتخانە نیکل
1.25%10کغم

75 08 90 60
ادوات صحیة

كە لوپەلى تەوالیت لە نیكل دروستكراو
1.25%10کغم

75 08 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%10کغم

76.01

76 01 10 00
المنیوم خام غیر مخلوط   

بەشێوەى خاو تێکەڵ نەکراو بیانى (فافۆن)المنیوم 
1%10کغم

76. 02

76 02 00 00
خردة وفضالت من المنیوم

پاشماوەو ووردەى المنیوم
1%10کغم

76.03
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

76 03 10 00
مساحیق من المنیوم غیر رقائقیة

المنیوم ووردە بە بى پارجە
1%10کغم

76 03 20 00
مساحیق من المنیوم رقائقیة

المنیوم ووردە بە  پارجە
1%10کغم

76.04

76 04 10 00
قضبان وعیدان غیر مخلوطة

بۆڕى و چیلکەى ئەلەمنیۆم
1%10کغم

76.05

76 05 11 00
اسالك من المنیوم غیر مخلوط

تەلى المنیوم تیكەل نەكراو
1%10کغم

76.06

76 06 11 00
صفائح والواح واشرطة من المنیوم غیر مخلوط

پلێت و تەختەى المنیوم تێكەل نەكراو
1%10کغم

76 06 12 00
صفائح والواح واشرطة من المنیوم مخلوط

پلێت و تەختەى المنیوم  تێكەڵكراو
1%10کغم

76 06 20 00
مواسیر وانابیب مخلوطة من المنیوم

لوولە و بۆڕى المنیوم تێکەڵ کراو
1%10کغم

76.07

76 07 11 10
اوراق المنیوم مهیأ للبیع بالتجزئة

کاغەزى لول دراوى ئەلەمنیۆمى
1%10کغم

76 07 11 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

76.08

76 08 10 00
مواسیر وانابیب من المنیوم غیر مخلوطة

بۆڕى و لوولەى المنیوم تیكەل نەكراو
1%10کغم

76 08 20 00
مواسیر و انابیب للماء والمجاری من المنیوم مخلوطة

تێکەڵ کراو (فافۆن  )بۆڕى ئاوو ئاوەڕۆى المنیۆم 
1%10کغم

76.09

76 09 00 10
اغطیة منهوالت

(فافۆن)مینى هۆڵ المنیۆم 
2%10کغم

76 09 00 20
من المنیوم....عكس وتقسیم 

(فافۆن)تقسیم،عکس،سبیلە المنیۆم 
2%10کغم

76.10

76 10 90 10
جسور و مقاطع جسور من المنیوم

پردو پارچەکانى پرد لە ئەلەمنیۆم
2%10کغم

76 10 90 20
(ابراج)ابراج هوائي شبكیة 

برجى هەوایى بو شەبەكە
2%10کغم

76 10 90 30
مضالت وقبب

چەترو قوبە
2%10کغم

76 10 90 40
درج و ساللم

قادرمە و پەیژە
2%10کغم

76 10 90 50
فواصل جدران للمستشفیات ودورة المیاه

دیوارى المنیوم
2%10کغم

76 10 90 60 
بالط اسقف للدیكور

چوارگۆشەى المنیوم بۆ سەقف
2%10کغم

76 10 90 70
زوایا ومرابط لدیكور

زاویەوپارچەى تر بۆ دیكور
2%10کغم

76 10 90 90 
ابواب وشبابیك

 دەركاو بەنجەرەو بابەتى تر
2%10کغم

76.11
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

76 11 00 00

خزانات وصهاریج واوعیة مماثلة

عەمبارو تەنکەرو کوپە دەفرى هاوشێوەى لە المنیۆم 

(فافۆن)

2%10کغم

76.12

76 12 00 00
برامیل ودبات وعلب وصنادیق واوعیة

هتد......بەرمیل و دەبە و علبە و صندوق 
2%10کغم

76 12 10 00
علب المشروبات الغازیة وعصیر الفواكە

(فافۆن)قوتوى المنیۆم 
2%10کغم

76 12 90 20 
علب لحفظ الماكوالت

قوتو بو هەڵگرتنى خواردن
2%10کغم

76.13

76 13 00 10
اسطوانات غاز مضغوط

بطلى غاز
2%10کغم

76.14

76 14 10 10
اسالك وكوابل كهربائیة غیر معزولة

تە لی فافۆنى نوێ بۆ دامەزراندنى کارەبا
1%10کغم

76.15

76 15 19 10
اطباق و صواني من رقائق االلمنیوم 

(فافۆن)پێداویستى ناوماڵ لە المنیۆم 
2%10کغم

76 15 19 30
تیفال (قدور وقفازات)مواد منزلیة واواني وصحیات 

پێداویستى ناوماڵ لە تیڤاڵ
2%10کغم

76 15 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

76.16

76 16 10 00

(وردات)مسامیر تنجید وصوامیل وشناكل وتباشیم وحلقات 

بزمار و كلیبس و جەنال و بابەتى تر لە و شیوەیە

2%10کغم

 76 16 9100
نسیج شباك

تۆڕى پەنجەرە
2%10کغم

76 16 99 22
سالت المهمالت

(زبل)تەنەكەى خول 
2%10کغم

76 16 99 30
(دكتات)فتحات التهویة 

(قەناتى با)دكتات 
2%10کغم

76 16 99 40
ستائر معدنیة

پەردەى المنیوم
2%10کغم

76 16 99 50
(مجاري اسالك ومساند)لوازم خطوط كهربائیة 

پێداویستى راكێشانى هێلى كارەبا المنیوم
2%10کغم

76 16 99 60
اعمدة سیاج

ستونى پەرزین
2%10کغم

76 16 99 70
ساللم نقالة

قادرمەى گەروك
2%10کغم

76 16 99 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

78.01

78 01 10 00
رصاص خام نقي

قورقوشمى خاوى نقى
1%10کغم

78.02

78 02 00 00
خردة وفضالت من رصاص

ووردەو باشماوەى قورقوشم
1%10کغم

78.03

92



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

78 03 00 00
قضبان وعیدان واشكال واسالك من رصاص

لوولەى پتەو تەل شێوەى تر لە قوڕقوشم
2%10کغم

78.04

78 04 11 10
الواح واشرطة من رصاص

پلێت و تەختە و تەلیشە و لول کراو لە قوڕقوشم
2%10کغم

78 04 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

78 04 20 00
مساحیق ورقائق

هاڕاوەو بەردى قورقوشم
2%10کغم

78.05

78 05 00 10

مواسیر وانابیب ولوازم من رصاص

بۆڕى ئاووئاوەرۆ عکس و سبیلەو تقسیم پێداویستیەکانى 

لەو بابەتانە لە قوڕقوشم

2%10کغم

78 05 00 20
اغطیة منهوالت

مینى هۆل وگە لی لە قوڕقوشم
2%10کغم

78.06

78 06 00 00 
مصنوعات من الرصاص

دروستكراوەكانى تر لە قورقوشم
2%10کغم

79.01

زنك خام نقي00 11 01 79

تۆتیاى خاو پاک و بێ گەرد
0.5%10کغم

79.04

79 04 00 10
اسالك من زنك

تەل لە تۆتیا
1%10کغم

79 04 00 20
قضبان وعیدان من زنك

لوولەى پتەو و کەل لە تۆتیا
1%10کغم

79.05

79 05 00 90
الواح وصفائح واشرطة

پلێت و تەختەو تەلیشە لە تۆتیا بۆ وێنەگرتن
1%10کغم

79.06

79 06 00 10
مواسیر وانابیب

بۆڕى ئاووئاوەرۆ لە تۆتیا
1%10کغم

79 06 00 90
لوازم

(لە تۆتیا)عکس و تقسیم و سبیلەو زمانە 
1%10کغم

79.07

79 07 00 10

صفائح وعلب واوعیة

تەنەکەو قوتوو ئەوانى تر لە دەفرى هاوشێوە بۆ 

گواستنەوەو هەلگرتن،دەخیلەى منااڵن

1%10کغم

79 07 00 20
خزانات

تانکى
1%10کغم

79 07 00 50

مسامیر وصوامیل وبراغي

واشەرو برغو لە تۆتیا (کلیپس)بزمارو بزمارى سەرپان 

1%10کغم

79 07 00 60
ادوات منزلیة

کەل وپەلى ناوماڵ لە تۆتیا
1%10کغم

79 07 00 70
ادوات صحیة

پێداویستى توالیت لە توتیا
1%10کغم

79 07 00 90
(دكت)قنوات هوائیة 

دکت/بۆڕى هەواگۆڕین 
1%10کغم

79 07 00 99
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم
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80.01

80 01 10 00

قصدیر خام

تەنەکەى خاو تێکەڵ نەکراو
0.5%10کغم

80.03

80 03 00 00

قضبان مجوفة

بۆڕى ناو بۆش/بۆڕى پەردە/ سکەى پەردە
0.75%10کغم

80 03 00 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%10کغم

80.04

80 04 00 10
صفائح والواح واشرطة

پلێتى دەراب (مضلع)پلێتى چینکۆ کراو 
0.75%10کغم

80.06

80 06 

(اكواع وصوامیل ووصالت)مواسیر وانابیب  ولوازم 

بورى و لوولةو بیداویستى یة كان

0.75%10کغم

80.07

80 07 00 10

خزانات واوعیة

تانکى
0.75%10کغم

80 07 00 30
مواد منزلیة و المطبخیة و المائدة من قصدیر

کەل و پەلى ناو ماڵ و چێشتخانە دروستکراوى تەنەکە
0.75%10کغم

80 07 00 40
قرمید مضلع من قصدیر

(تەنەکە)ده ڕابە  و قرمید لە چینکۆ 
0.75%10کغم

80 07 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%10کغم

81.01

81 01 10 00
تنكستن فضالت ومساحیق

ووردەو پاشماوە لە تەنگستن

%10كغم
1

81 01 94 00
تكنس خام بما في ذلك عیدان وقضبان

تنگستنى خاو بە شێوەى لولە پتەو و تەل
کغم

10%
1

81 01 96 00
اسالك تنكستن

تەلى تنگستن
کغم

10%
2

81 01 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%10کغم

81.04

81 04 11 00
مغنیزیوم خام نقي

مەگنسیومى خاو
کغم

10%
2

81 04 90 10
زوایا واشكال وقضبان مجوفة ورقائق واوراق

پلێت و تەختە تلیشەى درێژ لە مەگنسیوم
کغم

10%
2

81 04 90 20
اسالك وقضبان وعیدان من مغنیسوم

تەل و لولەى پتەو کەل لە مەگنسیوم
کغم

10%
2

81 04 90 30 

انابیب ومواسیر ولوازمها وقضبان مجوفة من مغنسیوم

بۆرى و لوولەو پێداویستیەكان لە مەگنسیوم

2%10كغم

82.01
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82 01 00 00

 مجارف ومعاول ومحارث محافر ومعازق وامشاط 

وفؤوس وبلطات ومجزات االعشاب وعدد اخرى للزراعة 

والبساتین

،بیور، (قازمە)خاكە ناس،ماڵنج وچە مچە   ،دووده و

،مە قە سى باخچە  (جە و)تە وشى،مەقەسى بڕینەوەى ئاژەڵ 

،داس و مەراغان بۆ بڕینى گیا

0.35%5کغم

82.02

82 02 00 00
مناشیر یدویة ـ نصال مناشیر من جمیع االنواع 

تیغ مشار هەموو جۆرێک- مشاری دەستى
1.5%5کغم

82.03

82 03 00 00

مبارد ومبارد للخشب ومالقط وكماشات ومقصات لقطع 

المعادن وقطع المواسیر والبراغي ومثاقب تخریم وعدد 

مماثلة اخرى

،كە ماشە ،بڕەڕى دەستى بۆ بڕینى کاشى (مەورەد)بربەندە

جۆراوجۆر ،مەقەس بۆ بڕینى کانزاو ئامێرى هاوشێوە وە 

ئامرازى دەستى هاوشێوە

82.05

82 05 10 10

عدد یدویة بما فیها القواطع الماسیة للزجاج ومماسح 

ومطارق وادوات الثقب واللولبة ومسدسات البرشمة 

ومواقد لحام ومشاحم یدویة(سلیكون)للمسامیر 

ئامرازى ده ستى جۆراو جۆر،الماسى بڕینى 

جام،چەکوش،ئامرازى کونکردن ،ده مانچە ى بزمار هاوێژ وە 

ئامرازى دەستى هاوشێوە

2%5کغم

کغم06. 82

82 06 00 00
عدد یدویة على شكل اطقم

ئامرازى دەستى لە شیوەى تاخم
2.5%5کغم

82.07

82 07 00 00

ادوات الطرق او )ادوات قابلة للتبدیل معدة للعدد الیدویة 

اللولبة ـ ادوات الحفر عدا حفر الصخور ـ ادوات التفریز ـ 

ادوات الخارطة ـ ادوات التقعیر

قە اڵوز قەلەمى تۆڕنە وفریزە وهێڵتى و بەرینە،نوکى 

الماسى،پۆاڵ بۆ بڕینى و بەرد

3%5کغم

82 08

82 08 00 00

سكاكین ونصال قاطعة لالالت او لالجهزة االلیة مثل 

لشغل المعادن وشغل الخشب ـ االت زراعیة ـ اجهزة )

(المطابخ المستعملة في صناعة االغذیة

برینى كانزاو دارو بابەتەكانى  )چەقوە برەرەكان بۆ

هتد لە شێوەى دەستى و ئامێر ....(كشتوكالى و مەتبەخ 

2.5%5کغم

82.10

82 10 00 00

اجهزة الیة تدار بالید لتهیة االطعمة والمشروبات

ماکینەى قیمەى گۆشت و سەوزە  دەستى،ماکینەى 

دروستکردنى هەرشتە بچووک،ماکینەى دروستکردنى 

ماکەرونە بچووک

1%5کغم

82.11

82 11 00 00

سكاكین مائدة )سكاكین ذات نصال قاطعة وان كانت مسننة 

ذات نصال غیر قابلة للطي بمقابض عاج او كهرمان ـ 

(مقصات لالشجار 

چەقوو برەرەكانى دەم لوس و ددان دار وەك چەقوى سەر 

مێز مقەستى داربرین و بابەتى تر

1.5%5کغم

82.12
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82 12 00 00
امواس وادوات حالقة ونصالها

هەموو جۆرەكانى  مووسى ریش تاشین
1.5%5کغم

82.13

82 13 00 00
مقصات ونصالها

مە قە سى سەرتاش هە موو جۆرو قە باره یەک
1.5%5کغم

82.14

82 14 00 00

ادوات قص وجز الشعر ـ سكاكین تشطیر )ادوات قاطعة 

 (مبارد)وفرم ـ قاطعات ورق ـ ادوات تقلیم االظافر الیدین 

ـ براین اقالم رصاص سواطیر وسكاكین

- پارچەكردن )كەرەستەو پێداویستییەكانى بڕین وەك 

جەقوو -تاشین - قرتاندن - ووردكردن - كەرت كردن 

هتد ...(تەور

1.5%5کغم

82. 15

82 15 00 00

ومغارف وقاطعات كیك وسكاكین  (عادیة)مالعق وشوك 

السمك وسكاكین الزبد وادوات مماثلة للمطبخ والمائدة

چەقۆى كێك بڕین و هاوشیوەكانى چەقوى - چەتاڵ -چەقۆ 

سەرمیز

1.5%5کغم

83.01

83 01 00 00

اقفال ـ اقفال مزالیج للمركبة ـ اقفال )اقفال ومغالیق ومزالیج 

االثاث ـ اقفال على شكل حروف وارقام ـ اقفال تفتح بالكهرباء ـ 

(اقفال حقائب ـ اقفال دراجات

جۆراوجۆر،قفل قفلى تۆپ بۆ  دەرگاو قەپەنگ و دەڕابە ' 

مرکزى ئۆتۆمبێل،قفلى دەرگا و قاصە بەکارت بە کۆد بە 

پەنجەمۆر،قفلى ئاو کارەبایى،قفلى جانتاى دبلۆماسى،کلیل 

و سویچى دەرگا بەجیا،کیلۆن وسویچى دەرگا 

جۆراوجۆر،كلیل و سویچى بە كارنە هاتوو

2%5کغم

83.02

83 02 00 00

لوازم وتركیبات واصناف مماثلة من معادن عادیة تستعمل 

بالبواب والساللم والنوافذ والستائر ـ العجالت ـ مقابض ـ 

نرمادات ـوغالفات لالبواب

چەنگال هایتێشن بۆ فیوز لێدانەوە جیاکەرەوەى 

کارەبا،رێزە و نەرمادەى شریتى بۆ دەرگاو پەنجەرە 

کانزایى،تایەی خلۆل بوونەوە لە کانزای ئاسایى بۆ ژێر 

مێز و کەل و پەلى مۆبیلیات،داخەرى ئۆتۆماتیکى بۆ 

دەرگاکان

1.5%5کغم

83.03

83 03 00 00

خزانات وصنادیق و قاصات النقود والمستندات ذات ابواب 

مصفحة

هەمووجورە دوالب و قاسەو صندوق و هەلگرتن

3%5کغم

83 04

83 04 0000
خزانات ودوالیب للمكتبات

رەفەو دوالب بو نوسنكەو فەرمانكە
2%5کغم

83.05

83 05 00 00

ماسكات ضم االوراق والملفات ومشابك االوراق اصناف 

مماثلة للمقاعد العادیة

گیرە وكوكەوەرەى كاغەز و ووردكردكەرى كاغەز وە 

لێك چووەكانى

1%5کغم

83 06
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83 06 00 00

اجراس ونقواقیس غیر كهربائیة من معادن عادیة ـ تماثیل 

صغیرة ـ اطر للصور الفوتوغرافیة ومرایا

زەنگول و ناقوسى كەنیسە لە كانزا پەیكەرى بچووك 

وچواچێوەى وێنەى فۆتۆگرافى

1.5%5کغم

83.08

83 08 00 00

اغالف وابازیم مستعملة من معادن عادیة لاللبسة 

واالبازیم واالغلیف تستعمل لاللبسة والخیم  (سحابات)

واالحذیة والحقائب الیدویة ـ مسامیر برشام مجوفة ـ 

مشقوقة الساقین

زنجیرو قوالب و حەلقەو بازنەو چەنگاڵ لەو شێوانە بۆ 

پۆشاك و پێاڵو و جانتاو خێمەو لەو بابەتانە

1.5%5کغم

83.09

83 09 00 00

كبسولة )سدادات واغطیة بما فیها االغطیة التاجیة والملویة 

القناني ـ سدادات ملویة واغطیتها للبرامیل ـ واخشام من 

(جمیع االنواع ـ واربطة الحكام سد االكیاس واغطیة العلب

قەباغ و داپۆشەر هەمووجۆرێك بۆ بتڵ و قووتو و بەرمیل 

بەشێوەى جیا جیا

1.5%5کغم

83.10

83 10 00 00

الفتات،لوحات أسماء و عناوین،ولوحات المناطق والطرق 

والشوارع،والفتات االعالن

الفیتە و تابلوكان وەك ناونیشان و هیماكان ناوى شەقام و 

ریكاكانە هیماى هاتووجو تابلۆى پروپاگەندە

1.5%5کغم

83.11

83 11 00 00

اسالك وعیدان والواح وانابیب واقطاب لحام كهربائیة من 

معادن عادیة او كبریتات معدنیة محشوة ومجهزات لصهر 

المعادن

تەل و شیش و بۆرى و سەرى ساردو گەرمى وایەرى 

لەحیم وبابەتە كیمیایى یە كانى یاریدەدەرى لەحیم كردن

1.5%5کغم

84.01

مفاعل نوویة00 10 01 84

کورەى ئەتۆمیەکان

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.03

مراجل التدفئة المركزیة و اجزاءها00 10 03 84

بۆ  (کوڵێنەرى گەرمکردنى ناوەندى)ئامێرى بۆیلەر 

شوێنى گشتى

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.05

معمل انتاج االوكسجین والغازات اخرى00 10 05 84

کارگەى بەرهەم هێنانى گازى ئۆکسجین و گازى تر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.06

84 06 81 00
 میكا واط تۆڕباینى 40عنفات تورباینات بخاریة تتجاوز 

 مێگاوات40هەڵمى  تواناى زیاتر لە 

میکاوا

ت
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 06 82 00
 میكا واط 40عنفات تورباینات بخاریة التتجاوز 

 مێگاوات40 تۆڕباینى هەڵمى  تواناى کەمتر لە 

میکاوا

ت
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.08
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84 08 20 00

محركات من االنواع المستعلة في تسیر المركبات في فصل 

87

87ماکینەى تەواوى ئۆتۆمبێل و ئامێر لە بەشى 

1.25%15کغم

84.09

84 09 91 10
مكابس و بساتن

پستن بۆ هەموو بزوینەریك
1.25%15کغم

84 09 91 20
سلندرات و بوش و كورات

سلندر  و بوش وكەوەر
1.25%15کغم

84 09 91 90
ذراع بکن

رینگ/ قۆلە بەگن
1.25%15کغم

84 09 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.25%15کغم

84.10

84 10 11 00

کیلو واط 1000عنفات تعمل بالماءالتتجاوز قدرتها 

تۆڕباین کە بە ئاو کار دەکات تواناى زیاترە نەبێت 

کیلۆوات1000

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 10 12 00

کیلو واط1000عنفات تعمل بالماء تتجاوز قدرتها 

تۆڕباین کە بە ئاو کار دەکات تواناى زیاترە لە 

کیلۆوات1000

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.12

84 12 10 00
محركات نفاثة)فابریتر

(هە زاز)ئامیرى فابریتەر
1.25%15کغم

84.13

84 13 10 00
مسدس ضخ الوقود أو البنزین

(دمانجە)ئامیرى بەنزین تێ کردن  
1.25%15کغم

84 13 11 30

مضخات الوقود مع بورد

بۆ  (عەدادى ئەلکتڕۆنى)پەمپى بەنزینى کارەبایى بە پێوەر 

وێستگە

یدة 

واحدة
15%300

84 13 11 40
مضخة تشحیم السیارات یدویة

پە مپی گریزى ده ستى ترومپاى چەور کردن

عدد

دانە
15%100

84 13 11 50
مضخة تشحیم كهربائي مع خزان

پەمپى گریز کارەبایى بە عەمبارەوە گەورە

عدد

دانە
15%150

84 13 19 10
مضخات الحریق

پەمپى ئاگرکوژێنەوە

عدد

دانە
15%300

84 13 30 00
مضخات تزود غاز اجهزة التبرید  

پەمپى غاز تێکردن و دەرکردنى تبرید

عدد

دانە
15%150

84 13 40 10
مضخت كونكریت صغیرة

پە مپى كۆنكریتى بچووك

عدد

دانە
15%2000

84 13 40 20
مضخة كونكریت ارضیة

پە مپى كۆنكریتى وه ستاو لە  سە ر زه وى

عدد

دانە
15%5000

84 13 40 30

مضخة كونكریت تربط في السیارة

پە مپى كۆنكریتى لە  سە ر ئۆتۆمبێل دەبەسترێت بەبى 

ئوتومبیل

عدد

دانە

15%3000

84 13 50 20
غطاس كهربائي للزراعة

ماتۆرى ئاو غەتاس كشتوكاڵى
HP115%20

84 13 81 10
مضخات ماء لالستعمال الزراعی

یپە مپى ئاو بۆ بەکارهێنانى کشتوکاڵى
HP115%20

84 13 81 20
مضخات ماء لالستعمال المنزلي 

پەمپى ئاو بۆ بەکارهێنانى ناو ماڵ
HP215%20

84 13 81 30
مضخات ماء تعمل بالوقود 

ماتۆرو ترومپاى ئاو بە سوتەمەنى کاردەکات

عدد

دانە
15%35
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84 13 81 31
مضخات و ماطور یعمل بالوقود حجم كبیر

ماتۆرو ترومپاى ئاو بە سوتەمەنى کاردەکات گەورە

عدد

دانە
15%150

84 13 81 40
مضخات غسل السیارات

ى سیارە(غسل)پامیرى شتنى 

عدد

دانە
15%30

84 13 81 50
ماطور حوض االسماك تڕومپا بۆ بۆحە وزى ماسى 

جوانكارى

عدد

دانە
15%2

84 13 81 60
مضخات غسل وتشحیم للمحالت

بۆ غەسل (كاره بایى) پە مپى شوشتنى  گە وره ترومپا 

عدد

دانە
15%200

84 13 81 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 13 82 00
مضخة صبغ یدوي

پە مپی بۆیاغكردنى ده ستى

عدد

دانە
15%5

84 13 82 10
مضخة لسحب زیوت المحركات 

پەمپى ڕاکێشانى ڕونى مەکینەى ئۆتۆمبێل

عدد

دانە
15%150

84 13 91 10
خنزیرة

خنزیرە
1.25%15كغم

84 13 91 20
84.13لبند  (اجزاء و لوازم )ادوات احتیاطیة 

84.13پیداویستى وپارجەكانى بەندى 
1.25%15کغم

84.14

84 14 10 00
مضخات لفحص و تفریغ الهواء

پە مپی بچوك بۆ پشكنین و بەتاڵکردنى هەوا

عدد

دانە
15%20

84 14 20 10
مضخات یدوي لنفخ الدراجات الهوائیة

پەمپى هەواى دەستى ماتۆر و پاسکیل

عدد

دانە
15%2

84 14 20 20
مضخات یدویة للماء 

بو ئاو (ترومپا)پە مپی ده ستى 

عدد

دانە
15%5

84 14 40 10

كومبریسر هواء لالعمال المختلفة

بۆ جۆره ها كار/ كۆمپرێسە رى هەوا و كە ل و پە لە كانى

عدد

دانە

15%200

84 14 40 20
كومبریسر یعمل بماطورین

ماتۆڕ (2)كۆمپریسە رى گە وره ى 

عدد

دانە
15%200

84 14 40 30
كومبریسر الطارات السیارات

لە و بابە تانە  (بۆ پە نچە رچى  )كۆمپرێسە رى هە وا 

عدد

دانە
15%200

84 14 40 40
كومبریسر صغیریدوي

کۆمپرێسەرى هەوا کە بە پاترى ئۆتۆمبێل کار دەکات

عدد

دانە
15%10

84 14 40 60
مضاغط هوائیة قابلة للنقل

کۆمپرێسەرى پەستێنەر لە  سەر تایەر

عدد

دانە
15%500

84 14 51 10
مراوح سقف

پانكە ى بان

عدد

دانە
15%5

84 14 51 20
مراوح ستاند

پانكە ى وه ستاو

عدد

دانە
15%10

84 14 51 30
مراوح طاولة

پانكە ى سە رمێز

عدد

دانە
15%5

84 14 51 40
مراوح شوایة

پانکەى سەر مەقەلە

عدد

دانە
15%3

84 14 51 60
جمیع الساحبات الهوائیة

 هەموو جۆرە ساحیبەى هەوا
0.25%15انج

84 14 51 70
مراوحة ماطور مجمدة

 پانكەى ماتورى مجمدە

عدد

دانە
15%1
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84 14 59 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 14 60 20
مرشحة ساحبة مطبخ

(مره شحەى سە ر تە باخ)مژه رى هە ڵمى چێشت 

عدد

دانە
15%25

84 14 60 30
مرشحة هواء للدواجن

(ساحبە )مژه رى با هۆڵى پە لە وه ر ،  هۆڵى گە وره  

عدد

دانە
15%200

84 14 60 40

مضخة حوض سمك

ئامێرى دروستکردنى ئۆکسجین بۆ حەوزى ماسى مااڵن

عدد

دانە

15%2

84 14 90 00
 84.14اجزاء ولوازم البند 

84.14پارجە وپێداویستەكانى بەندى 
1.25%15کغم

84.15

84 15 10 20
(1.5)مبردة لتبرید الهواء حتى حجم 

(1.5)بچووك تا قە باره   (ساردكە رى با)موبە ریده  

عدد

دانە
15%25

84 15 10 30
(2)مبردة لتبرید الهواء حجم 

( 2 )قە باره  (ساردكە رى با)موبە ریده  

عدد

دانە
15%50

84 15 10 40
(2.5)مبردة لتبرید الهواء حجم 

بۆ سە ره وه  (2,5)موبە ریده ى گە وره  قە باره  

عدد

دانە
15%60

84 15 10 60
(4)مبردة بالستك داخل المنزل حجم 

(4)موبەریدەى پالستیک بە پانکە قەبارە 

عدد

دانە
15%100

84 15 10 80
ایركوندیشن جمیع انواع

ئێركۆندیشن هە موو جۆرێك

ط/قدرة

ن
15%50

84 15 10 81
سبلت

سپلیت

ط/قدرة

ن
15%50

84 15 10 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 15 81 21
تبرید مركزي

ئامێرى ساردكردنى ناوه ندى

ط/قدرة

ن
15%100

84 15 90 10
ماطور براد

ماتۆڕى ئاو ساردکەر
1.5%15كغم

84.17

84 17 80 30
افران لصناعة الخزف والطالء بالمینا

 فرنى دروستكردنى فەخفورى و فرنى بویاغكردن

عدد

دانە
15%500

84 17 80 40
افران لصناعة الزجاج

كورەى تواندنەوەى شوشە هەموجور

عدد

دانە
15%500

84.18

84 18 10 00

ثالجة مع مجمدة في هیكل واحدمجهزة بابواب خارجیة 

مستقلة

 سەالجەو موجەمیدە پیكەوە

قدم

پێ سێ 

جا

15%3

84 18 22 00
ثالجة

سە الجە 

قدم

پێ سێ 

جا

15%3

84 18 30 00
مجمدة 

موجە میده 

قدم

پێ سێ 

جا

15%3

84 18 69 10
برادات لمیاه الشرب 

ئاو ساردكە ر بە تە نها

عدد

دانە
15%50

84 18 69 20
اجهزة صنع االیس كریم 

ماكینە ى ئایس كریم و پاشكۆكانى
200%15گیر1
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84 18 69 30
(برادات العرض)اجهزة تبرید المشروبات

ئامیرى ساركەرى خواردنەكان

قدم

پێ سێ 

جا

15%4

84 18 69 40
 لتر900غرفة تبرید وتجمید تتجاوز سعتها 

لتر900ژوورى بە ڕاد یان بەستن قەبارە سەرەى 

عدد

دانە
15%5000

84 18 69 50
اجهزة صنع مكعبات الثلج

(مكعبات)ئامێرى دروستكردنى بە فر 

عدد

دانە
15%500

84 18 69 51
(صندوق تبرد السیارات)كول بوكس

سەالجەى کۆڵ بۆکس بۆ ناو ئۆتۆمبێل

عدد

دانە
15%20

84 18 69 90
(براد و سخان ماء منزلى )غیرها 

بەراد بو ئاوى سارد وگەرم پێكەوە

عدد

دانە
15%35

84 18 99 10
جهاز تبرید البرادات وحدات تعمل بالضغط

ئامێرى ساردكردن تایبە ت بە  ژوورى بە ڕاد وئیتر

عدد

دانە
15%500

84 18 99 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.19

84 19 11 00
مسخنات فوریة للماء تعمل بالغاز

گەرمكەرى ئاو بە غاز

عدد

دانە
15%60

84 19 19 10
سخانات میاه تعمل بالطاقة الشمسیة

گەرمكەرى ئاو بە تیشكى روز

عدد

دانە
15%150

84 19 20 00
أجهزة طبیة لتنظیف الجروح

ئامێرى پزیشکى بۆ پاک کەرەوەى برین

عدد

دانە
صحە15%

84 19 20 90
سخانات میاه تعمل بالنفط

بۆیلە ر گیزەر نە وت

عدد

دانە
15%30

84 19 39 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 19 60 00
االت و اجهزة تسییل الهواء او الغازات االخر

ئامێرى جیاكردنە وه ى هە وا بۆ شوێنە  گشتیە كان

عدد

دانە
15%100

84 19 81 00

اجهزە لصناعة المشروبات الساخنة او لطهي او لتسخین 

االغذیة

ئامێرى دروستکردنى خواردنەوە گەرمەکان و کواڵندن و 

گەرم کردنى خواردن

عدد

دانە
15%30

84 19 90 30
84.19اجزاء و لوازم لبند 

84.19پارچە و پێداویستیەکانى بەندى 
2%15کغم

84.21

84 21 11 00
(زبد)اجهزة فصل دهن عن اللبن 

ئامێرى دروست كردنى دۆو سەر توێژ

عدد

دانە
15%20

84 21 12 00
اجهزة تجفف البیضات وااللبسة

ئامێرى ووشك کردنى جلوبەرك وچەرچەف

عدد

دانە
15%250

84 21 12 10
االت ترشیح و تنقیة المیاه لالستعمال المنزلي

فلتە ری پااڵوتنى ئاو هە موو جۆرێك
2%15کغم

84 21 22 00

اجهزة ترشیح او تنقیة المشروبات عدا المیاه

ئامیرى پااڵوتن وپاكردنەوەى خواردنەوەكان جگە لە ئاو

عدد

دانە
15%200

84 21 29  10
اجهزة لتنقیة الدم

ئامیرى پاالوتن وپاكرنى خوین
صحە%15کغم

84 21 39 00
84.21اجزاء ولوازم لبند 

84.21پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 
2%15کغم

84.22

101



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 22 11 00
اجهزة لغسل االواني من النواع المنزلي

قاپ شۆرى كاره بایى لە جۆرى ماالن

عدد

دانە
15%150

84 22 20 00
اجهزة تجفف او تنظیف القناني او االوعیة

ئامێرى شوشتنى شوشە ى ئاوه  گازداره كان

عدد

دانە
15%200

84 22 30 10

االت واجهزة للتعبئة او الغلق او السداد او اللصق للرقع 

على القناني او العلب او الصنادیق او االكیاس او اوعیة 

(خط انتاج)االخري 

ئامێرى ئامادەکردنى پركردنەوەو داخستنى خواردنەوەى 

غازى

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 22 30 20

اجهزة الضافة الغازات للمشروبات 

ئامێرى ئامادەکردنى خواردنەوەى غازى

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 22 40 00

االت و اجهزة لتعبئة و تغلیف البضائع بما فیها باالنكماش 

الحرارى للدائن 

ئامێرى پڕكردن وپێچانى كەرەستە وپێچانەوە بەگەرمى 

دەكریتەوە

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 22 90 00
84.22اجزاء و لوازم لبند 

84.22پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 
2%15كغم

84.23

84 23 10 00

اجهزة وزن الشخاص بما فیها االطفال و موازین منزلیة

قە پانى خۆكێشانى مرۆڤ

عدد

دانە

15%5

84 23 10 20
(للجیب)میزان صغیر الكترونى حساس 

قە پانى بچووك بۆ گیرفان ئە لیكترۆنى

عدد

دانە
15%7

84 23 30 00

اجهزة لوزن كمیة ثابتة و اجهزة وزن و میازین لواضع 

(معاییر)المواد في اكیاس او عوات وزن 

تە رازووى كێشان بۆ دوكانداران كاره بایى و ئەلیکترۆنى

عدد

دانە
15%10

84 23 82 00

كغم500كغم الى 30اجهزةوزن للمحالت التجاریة تجاوز 

كغم500كغمتا30قە پانى گە وره  بۆدوكانى بازرگانى 

عدد

دانە
15%150

84 23 89 00
قبان جسري

قە پانى بۆ كێشانى ئۆتۆمبێل

عدد

دانە
15%20000

84.24

84 24 10 00
االت و اجهزة  اطفاء و مسدسات رش واجهزة مماثلة

ئامێری ئاگر كوژێنە وه 
1%15کغم

84 24 20 10

مسدسات رش مواد البناء و ان كانت كهربائیة

دەمانچە بۆیەى کارەبای بۆ ڕشاندنى كەرەستەى بیناسازى

1%15کغم

84 24 30 00
االت و اجهزة تفتت الحجر او قذف الرمال و اجهزة

ئامیرى رەشاندنى لم و هەلم

عدد

دانە
15%100

84 24 81 10
انظمة الري الكاملة بجمیع انواعها زراعة 

سیستەمى ئاورەشین  بە تەواوى
0.5%15کغم

84 24 81 20
اجهزة رش المبیدات الحشرة

پە مپى ڕشاندنى قرکەر بە  ماتۆڕ لە سە رتایە 

عدد

دانە
15%50

84 24 81 70

الة رش تربط مع الساحبات الزراعیة

لە  تراكتۆر  (ئامێرى ڕشاندنى قرکەر، پە ینى كیمیاوى

ده بە سترێت

عدد

دانە
15%250

84 24 90 10 
نوزل رؤوس بالستیكیة 

نۆزل بۆ ڕشاندنى ئاو
1%15کغم
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 24 90 90
84.24اجزاء ولوازم لبند 

84.24پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 
1%15کغم

84 24 91 30
اجهزة نثر الماء بالستیكیة لري الحشائش

ئامێرى ڕشاندنى ئاو پالستیکى بۆ باخچە
0.5%15كغم

84.25

84 25 11 00
رافعات ذات كیرات تعمل بمحرك كهربائي 

كاره بایى (زنجیرو سیم)سلینگ 
1%15کغم

84 25 20 00

روافع عفریتات من االنواع المستعملة في رفع السیارات

1%15كغمسلینگى بە پستن ئاسۆیى بۆ بەرزکردنەوەى ئۆتۆمبێل

84 25 41 00

اجهزة ثابتة من االنواع المستعملة في الكراجات 

رافعەى تایبەت بە /جەگ عفریت بۆ ئۆتۆمبێلى گەورە 

گەراج

1%15کغم

84 25 42 00
روافع عفریتات هیدرولیكیة

بەرزکەرەوە هایدرۆلیک/جەگ هایدرۆلیک عفریت
1%15کغم

84.26

84 26 11 00
جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة

پردى بە جولە و بنکە چەسپاو
1%15کغم

84 26 12 00

هیاكل رفع وتنضید وحامالت رافعة متحركة على اطارات

قۆل دار گەرۆك بۆ بەرزکردنەوەو ڕیزکردن (رافعە)سلنگ

1%15کغم

84 26 20 00

(برجیة)روافع كرین 

كرێن بورجى

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 26 30  00

(سكة)لهیاكل متركة من خط حدیدي  (كرین)روافع

كرین بە هەیكەلى كەروك لەسەر هیلى پاسن

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 26 91 00

االت و اجهزة مصممة لتركب على مركبات تسیر على الطرق

ئامیرى كرێن لە سەر ئۆتۆمبێل

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.27

84 27 00 00
عربات بروافع شوكیة للمخازن

ڕافعە  شوكیە  بە پاڵدەرى دەستى

عدد

دانە
15%200

84 27 10 00
عربات بروافع شوكیة بمحرك كهربائي

ڕافعە  شوكیە  بە پاترى شەحن بزوینەر كاردەكات

ط/قدرة

ن
15%800

84.28

84 28 10 00

مصاعد لالشخاص والبضائع

مروف/ئەسانسێرى باڵە خانە  بیناسازى

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 28 20 00

اجهزة رافعة و ناقلة

مصعد بۆ بە رزكردنە وه ى موادى بیناسازى

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 28 30 00

اجهزة نقل ذات سیور

ئامیرى كواستنەوە بە قایش لە فركەخانە

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 28 40 00

ساللم الیة وممرات متحركة

قاندرمە وپیادەى  کارەبایى ئۆتۆماتیکى

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین
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 بەها بە دۆالر 

84 28 60 00

بما الناقالت بمقاعد و اجهزة رفع )ناقالت سلكیة تلفریك 

(للمتزلجین

تلفریك وە ئامیرى بە كورسى بو بەرزكرنى خلیسكەكان

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 28 90 00

 (سالید)االت اخرى لنقل مواد انشائیة 

رافعە سالیت

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.29

84 29 10 20
فارشة اسفلت 

پانکەرەوەى قیر

عدد

دانە
15%15000

84 29 11 10
بلدور حجم صغیر

بلدۆزه ر قە باره  بچووک

عدد

دانە
15%30000

84 29 11 20
بلدوزر حجم کبیر

بلدۆزه ر قە باره  گەورە

عدد

دانە
15%50000

84 29 11 30
شفل حجم کبیر

شۆفە ڵ هە موو جۆرێک قە باره گەورە

عدد

دانە
15%45000

84 29 11 40
شفل حجم وسط

شۆفل قەبارە ناوەند

عدد

دانە
15%10000

84 29 20 10
كوري.امریكي .یاباني /(كریدر)االت تسویة 

گرێده ر

عدد

دانە
15%75000

84 29 20 20
صینى/(كریدر)االت تسویة 

گرێده ر

عدد

دانە
15%40000

84 29 30 00
االت قاشطە للشوارع 

بڕەڕى شەقام

عدد

دانە
15%50000

84 29 40 10
االت دك و محادل رصف حجم كبیر

قەبارەیەک گەورە (حادلە )ئامێرى باگوردان 

عدد

دانە
15%15000

84 29 40 20
االت دك و محادل رصف حجم صغیر

قەبارە بچووک  (حادلە )ئامێرى باگوردان 

عدد

دانە
15%10000

84 29 40 30
درنبول 

دەرنابول

عدد

دانە
15%45000

84 29 40 40
جهاز سكرایب

سكریبە ل

عدد

دانە
القائمە15%

84 29 52 10
حفارة حجم كبیر

حە فارە قە بارەیەک  گە وره

عدد

دانە
15%60000

85 29 52 20
حفارة حجم صغیر

حە فارە قە بارەیەک  بچووک

عدد

دانە
15%40000

86 29 52 30
حةفارة و شفل مشترك

حە فارەو شۆفل پێکەوە

عدد

دانە
15%18000

84.30

84 30 10 00

االت غرز او نزع االوتاد 

ئامیرى دەرهینان یان داكوتانى دار

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 30 20 00

جارفات و نافثات الثاج

ئامێرى پاكکردن لە بەفر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 30 31 00

االت تكسیر الصخر ذاتیة الدفع لحفر االنفاق

(دقاق)ئامێرى كونكە رى شاخ 

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 30 41 10

جهاز حفر االبار واجزائها للنفط

دەزگاى بیر هەڵکەندنى نەوت

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین
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 بەها بە دۆالر 

84 30 41 20
جهاز حفر االبار واجزائها للمیاه

دەزگاى بیر هەڵکەندنى ئاو

عدد

دانە
15%25000

84 30 69 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.31

84 31 00 00

اجزاء معدة حصرالجمیع االالت واالجهزة الداخلة في 

84.30 لغایة 84.25

 تاکو 84.25پارچەو پێداویستیەکانى سەرجەم بەندەکانى 

84.30

1.5%15کغم

85 31 31 00
االت واجهزة لمصاعد نقل االشخاص والبضائع

ماتۆڕى ئەسانسۆر و قادرمەى کارەبایى
1.5%15کغم

84 31 41 10
مجارف

گاسنى دواوەى بلدۆزەر/روتەر
1.5%15کغم

84 31 41 20
ذراع البلدوزرات او الشفل

جوتە قولى بەرز کردنەوە بۆ شۆفەڵ
1.5%15کغم

84 31 42 10
مثاقب الحفر لالبار

دەقاقى حەفارە بۆ کوتین و هەڵکۆڵین
1.5%15کغم

84 31 42 20
کیلة امامیة لشفل

کیلەى شۆفەل
1.5%15کغم

84 31 42 30
اطارات الحدیدیة لحادیلة

تەنها باگوردان/باگوردانى حادیلە
1.5%15کغم

84 31 42 40
رولة من الحدید یستعمل لسالسل 

بەرداش
1.5%15کغم

84 31 42 50
صفحة تکر

صفحە تەکەر
1.5%15کغم

84 31 43 00
مثاقب الحفر لالبار المیاه

بەرینەى هەڵکەندنى بیرى ئاو
1.5%15کغم

84 31 43 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%1.5

84.32

84 32 10 00

جمیع انواع المحاریث

سێل  پارچە و بەشەکانى تراکتۆر /خەرماشە /گاسن 

کشتوکالى

1.5%15کغم

84 32 21 00
االت تفتیت كتل التربة ذات االقراص

ئامێرى ووردكردنى كوتلەى خول
1.5%15کغم

84 32 30 00
االت البذر والغرس والشتل

ئامێرى تۆ کردن و چاندن (بزاره )تۆ چێن 

عدد

دانە
15%1000

84 32 40 00

االت فرش و توزیع االسمدة العضویة والمخصبات

لە تراکتۆر  (ژەهر ، پەینى کیمیاوى )ئامێرى رشاندنى 

دەبەسترێت

عدد

دانە
15%1000

84 32 80 00
االت واجهزة اخر

ئامێرى تر
1%15کغم

84.33

84 33 11 00

و لحشائش للمروج والحدائق  (ثیل)ماکینة قص االعشاب 

والمالعب تدار بمحرکات

بە نزین (چیمە ن)ما كینە ى فریز 

عدد

دانە

15%30

84 33 11 20
قاصة اعشاب یدویة

(چیمە ن)ما كینە ى فریزى ده ستى

عدد

دانە
15%10
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 33 20 00

قاصات اعشاب و حشائش تركب على التراکتور مكابس 

القش او العلف بما في ذلك كابس جمع و حزم القش

ماکینەى دوورینەوەى گیا گەورە بە تراكتور

عدد

دانە
15%500

84 33 51 00

حاصدة زراعیة

ده ڕاسە / كۆمپاین

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 33 52 00

االت واجهزة دراس اخر

بە تراكتور دەیەستریت (خرمان)ئامیرى هارینى كیا وبوش 

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 33 53 00
االت جني وحصد الجذور او الدرنات

ئامیرى دەرهینانى پەتاتە وە ركەكان

عدد

دانە
15%600

84 33 90 00
84.33اجزاء ولوازم لبند 

84.33 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.34

84 34 10 00
االت حلب

ئامێرى دۆشینى مانگا

عدد

دانە
15%150

84 34 20 00
االت و اجهزة صناعة االلبان

ئامیرى بەرهەم هینانى سپیاتى

عدد

دانە
القائمە15%

84 34 40 00
84.34اجزاء ولوازم لبند 

84.34 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.35

84 35 10 10
االت واجهزة لصناعة الراشي

ده زگا تە حین ده رهێنان
200%15دانە 

84 35 90 00
84.35اجزاء ولوازم لبند 

84.35 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.36

84 36 10 00

االت واجهزة لتحضیر االغذیة والعلف الحیواني

هتد..کارگەى ئامادە کردنى ئالیکى ئاژەڵى و پەلەوەر 

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 36 21 00

االت واجهزة حضانة وتفریخ الطیور الداجنة

(بۆ هەر هێلکەیەک)تروکێنەرى هێلکە بۆ جوجەلە

%15بیضة1
الفاتورة

لیستى کڕین

84 36 29 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 36 80 10

اجهزة حاضنة البكتریا في المختبرات

ئامێرى کۆکردنەوەى بەکتریا لە تاقیگە

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 36 80 90

االت تصنیع الفطر

ئامێرى دروستکردنى شێ و کواڵندنى ئاو بۆ کارگەى 

قارچک

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 36 91 00

االت اجهزة تربیة الطیور الداجنة بما فیها اجهزة الحضانة 

والتفریخ

ئامیر پەروەردەكرنى پەلەوەر مالى وتروكاندن

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.37

84 37 10 00

االت واجهزة لتنظیف وتصنیف و غربلة البذور او الحبوب 

او البقول الیابسة

مەکینەى پاککردنەوەى پاقلەمەنى وجیاكردنەوە لە هیلكدانى 

تویەكان

%15دانە
الفاتورة

لیستى کڕین
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 بەها بە دۆالر 

84 37 80 00
االت اجهزة معمل الطحین 

گەورە/کارگەى ئارد
%15دانە

الفاتورة

لیستى کڕین

84 37 90 00
84.37اجزاء ولوازم لبند 

84.37 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.38

84 38 10 00

االت واجهزة لصناعة منتجات المخابز و صناعة المعكونة 

والسباكتي و غیرها 

سباكیتى/ئامیرى دروستكردنى نان ومعكرونا

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 38 20 00

او الكاكاو  (علك)االت و اجهزة للمصنوعات السكریة 

اوالشوكوالتة

ماكینە ى دروست كردنى شیرینى وشكوالتە وبنیشت

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 38 30 00

االت واجهزة لصناعة السكر

ئامێرى دروستکردنى شەکر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 38 40 00

االت واجهزة صناعة البیرة 

ئامێرى دروستکردنى بیره

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 38 50 00

االت واجهزة لتحضیر اللحوم او الطیور

ئامێرى ئامادەکردنى گۆشتى سور و گۆشتى باڵندە

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 38 60 00

االت و اجهزة لتحضیر الفواكة او االثمار القشریة او 

الخضر

ئامیرى دروستكرن وئامادەكرنى میوە وسەوزە

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.40

84 40 00 00

االت واجهزة لحبك وتجلید الکتب والدفاتر بما فیها االت 

واجهزة خیاطة الكتب والدفاتر

ناوەند(تجلید)ئامێرى تێگرتنى بەرگى پەرتوک 

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 40 10 00

االت واجهزة تجلید الكتب

ئامێرى بە ند كردنى پە ڕاو حلزونى

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 40 90 00
84.40اجزاء ولوازم لبند 

84.40 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.41

84 41 10 00

االت و اجهزة قص الورق والورق المقوي

ئامێرى بڕینى كاغەز وهەموجوریك

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 41 20 00

االت واجهزة لصنع االكیاس او االكیاس الصغیرة

ده زگاى دروست كردنى كیسە ى بجوك وئیتر 

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 41 30 00

او الصنادق او  (الكراتین)االت واجهزة صنع العلب 

االنابیب او البرامیل من الورق بطریقة القولبة

ئامێرى دروستکردنى عولبە و سندوق و بەرمیل و بۆڕى 

لە کارتۆن

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 41 40 00

االت واجهزة لصنع اصناف من عجینة الورق او الورق 

(بطریقة القولبة)المقوي 

مەکینەى دروستکردنى هەویرى كاغەز

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 41 90 00
84.41اجزاء ولوازم لبند 

84.41 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.42
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 42 10 00

االت وصف و تركیب حروف الطباعة بطریقة التصویر 

الفوتوغرافي

ئامیرى دانان وریزكرنى پیتى ضاپ بە ریكاى وینەى 

فوتوكرافى

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 42 20 00

االت و معدات لصف الحروف وتشكیلها بطرق اخرى وان 

(حروف)كانت مزودة تجهیزات السبك 

ئامیر وپیداویستەكانى ریزكرنى پیت یان دروستكراویك بە 

(حروف مثقبە)ریكایەكى تر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.43

84 43 11 00

اجهزة لطباعة االوفیست تغذي بلفات الورق

هەموو قە باره یەک هەموو جۆرێک اوفسێت/ چاپخانە 
عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 43 59 00
االت طباعة بنفث الحبر

چاپى قە باره  گە وره  بۆ دام و ده زگا لێزه رى

عدد

دانە
15%500

84 43 59 10 
االت الطباعة على كارت بالستك

پالستیك (ID)ئامێرى چاپ بۆ 

عدد

دانە
15%500

84 43 59 20

االت الطباعة على العلب المعدنیة

ئامێرى چاپ كردن لە  سە ر قوتو  و کانزایى تر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 43 59 30

االت الطباعة على االكیاس البالستیكیة

ئامێرى چاپکردنى نوسین لەسەر زەرف و عەالگەى نایلۆن

عدد

دانە
15%200

84 43 59 40

االت لحفر االستینسل االلكتروني

ئامێرى هە ڵكە ندنى ستێنسڵ ئە لكترۆنى

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 43 59 50

االت لصنع االختام

ئامێرى دروست كردنى مۆر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 43 59 60

 DOT METRIXاالت الطباعة لالوراق المكربنة نقطیة 

PRINTER)

 DOT METRIX)چاپى كۆمپیوتە رى خاڵدار 

PRINTER)

30%15دانە 

84 43 90 00
84.43اجزاء ولوازم لبند 

84.43 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.44

84 44 00 00

الة لصناعة الخیوط النسیجیة

ئامێرى دروست کردنى دەزوو

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.45

84 45 11 00

االت ندف

 دەزگاى پەڕەکردنى لۆكە  و خورى

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 45 12 00

االت تمشیط الغزل

ده زگاى شانە کردنى موو و بابەتى چنراو

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 45 13 00

االت لسحب الفتائل

ئامیرى دروستكرنى فتیل

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 45 20 00

االت غزل المواد النسیجیة

ئامیرى جنینى كەرەستەى جنراو

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین
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التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84.46

84 46 00 00 

االت نسج انوال لالقمشة

(انوال)ئامیرى جنین سەر تەختە

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.47

84 47 00 00

االت نسج انوال لالقمشة المصنرة

ئامێرو تەختەى خریلەى چێنراو

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.48

84 48 00 00

84.47 الى 84.44االت واجهزة مساعدة لالالت الداخلة  

84.47 تــــا 84.44ئامێر و مەکینەى یاریدەدەر بۆ بەندى 

1%15کغم

84.49

84 49 00 00

االت واجهزة تصنیع اللباد او الالمنسوجات 

(نەجینراو)ئامیرى دروستكرن وئامادەكرنى لباد

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.50

84 50 11 00
 كغم10غسالة للغسیل الجاف التتزید عن 

 کگم10ئامێرى جل پاككردن بە ریگایەكى ووشك

عدد

دانە
15%200

84 50 11 20
غسالة مالبس عادیة حوضین

حە وز2جل شۆرى ئاسایى  

ك/قدرة

غم
15%3

84 50 11 30
غسالة مالبس اوتوماتیك 

جل شۆرى ئۆتۆماتیكى مااڵن

ك/قدرة

غم
15%4

84 50 11 40
غسالة اطفال

جل شؤرى منداالن

عدد

دانە
15%15

84 50 20 00
 كغم10غسالة للغسیل الجاف تزید عن 

 كغم زیاتر10ئامێرى جلک پاكردن بە ریگاى ووشك

عدد

دانە
15%500

84 50 90 00
84.50اجزاء ولوازم لبند 

84.50 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.51

84 51 30 00

االت ومکابس کي

لۆندەرى ئاسایى شوینى گشتى/ئوتوى هەڵم

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 51 40 00

االت غسل او قصر او صبغ

سپیكرن وشوشتن/ئامێرى بۆیەكرن

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 51 50 00

االت لف او حل او طي او قص او تسنین النسیج

زكزاكى پەروو/برین/لیكدان/كردنەوە/ئامیرى پیجان

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 51 80 00

االت واجهزة اخرى

ئامێرو دەزگاى تر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 51 90 00

84.51اجزاء ولوازم لبند 

84.51 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.52

84 52 10 00
مكائن خیاطة منزلیة عادیة

ما كینە ى دورمان ماالن ئاساى

عدد

دانە
15%10

84 52 21 00
االت خیاطة ذاتیة الحركة

ماکینەى دورمان ونەقش  كاره بایى مااڵن

عدد

دانە
15%15
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التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 52 29 00

خیاطة فوهة االکیاس، ,اوفر)غیرها من مكائن الخیاطة 

(وغیرها,مكائن خیاطة صناعیة,دكم,اطریز

ما كینە ى دورمانى پیشەسازى ،نەخش،ئۆفەر،هتد

عدد

دانە

15%250

84 52 30 00
ابر خیاطة جمیعها

دەرزى مەكینەى  هەموجوریك
2%15کغم

84 52 40 00
اثاث وقواعدواغطیة لالالت الخیاطة واجزاها

بنكە وداپوشەرو پیداویستەكانى
1.5%15کغم

84 52 90 00
84.52اجزاء ولوازم لبند 

84.52 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1.5%15کغم

84.53

84 53 10 00

االت واجهزة لتحضیر او دباغة او شغل الصالل او الجلود

هاوپە نده كانى+ كارگە ى غارینى چە رم 

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 53 20 00

االت لصنع او تصلیح االحذیة 

ئامیر ودەزگاى دروستكردن و چاککردنەوەى پێاڵو

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 53 90 00

84.53اجزاء ولوازم لبند 

84.53 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.54

84 54 10 00
اجهزة لتنقیة وتحویل المعادن المصهورة

ئامێرى كاره بایى بۆ پاككردنە وه ى  کانزاکان

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 54 20 00
قوالب صب السبائك والمغارف

قالب بۆ دارشتنى کانزا
2.5%15کغم

84 54 30 00

اجهزة صب القوالب

ئامیرى دروستكرنى قالب

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84 54 90 00
84.54اجزاء ولوازم لبند 

84.54 پارچەو پێداویستیەکانى بەندى  
1%15کغم

84.58

84 58 00 00

مخاریط لقطع المعادن بكافة انواعها

ئامێرى تۆڕنە هەموجور 

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

84.59

84 59 70 00

تسنین )االت اخر للولبة الداخلیة او الخارجیة 

(دایس كهربائي)(المعادن

(كاره بایى)ئامێرى دایس كردنى بۆرى 

عدد

دانە
15%200

84 59 10 االت للثقب او التعدیل والتفریز عن طریق اقتطاع المعادن10

ئامێرى تر بۆ ڕنین و ڕاستکردنەوە یان کونکردن

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.60

84 60 00 00

عدد الیة للتشذیب او تنعیم او صقل المعادن او الخالئط 

المعادن الخزفیة بواسطة التنعیم والصقل

ماکینەى دەرگا و پەنجەرەى پالستیک و ئەلەمنیۆم 

هتد...بەکاردێت بۆ بڕین و کون کردن و لەحیمکردن

عدد

دانە
15%500

84.62

84 62 10 00

عدد الیة بما فیها مكابس للطرق او البصم بالضغط بالقولبة

مەكینەى كەبس كردن الى وەك بەریگاى كوتین ولە قالب 

دان

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 62 21 00

عدد الیة بما فیها المكابس للثني او التقویس او الطي او 

التسویة ذاتیة الحركة

ماكینە ى خوار كردنە وه و بڕینى شیشى سە بە  کارەبایى

عدد

دانە
15%500

84 62 31 00
عدد الیة بما فیها المكابس للقص بالتحكم االلي ئامێرى 

بڕین و خواركردنە وه ى كانزا كارەباى

عدد

دانە
15%500

84 62 41 10

االت بما فیها المكابس للتخریم والقص والقضم بما فیها 

(للخشب )االالت المشتركة للقص والتخریم ذاتیة الحركة 

پرێس نە قش لەسەر دار

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 62 41 20

االت بما فیها المكابس للتخریم والقص والقضم بما فیها 

(للمعادن)االالت المشتركة للقص والتخریم ذاتیة الحركة 

پرێس نە قش لەسەر پلێت

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 62 91 00
مكابس هیدرولیكیة

هایدرۆلیك  بچووك ده ستى (پرێس)پەستێتەر 
1.5%15ككم

84.63

84 63 00 00

عدد الیة اخرى لشغل المعادن او الخالئط المعدنیة االخرى 

ئامێرى دروست كردنى تە لى زێر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84 63 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.64

84 64 10 00

االت لشغل وقطع الحجر والخزف او الخرسانة او الصوف 

الصخري او الزجاج البارد 

هتد..ئامێرى بڕینى كۆنكریت و شوشەو 

عدد

دانە
15%400

84 64 10 20
جهاز قطع  اسفلت

ئامێرى بڕینى قیر

عدد

دانە
15%400

84 64 90 00
ماكنة جلي الكاشي والمرمر 

مەکینەى جەالیەى کاشى ئاسایى و مرمر

عدد

دانە
15%400

84.66

84 66 00 00

 الى 84.56اجزاء ولوازم معدة لالستعمال حصرا للبنود 

 روؤس اللقم ذاتیة الفتح84.65

 تاکو 84.56پارچەو پێداویستیەکانى تایبەت بۆ بەندى 

84.65

1%15کغم

84 66 30 10
الحجر التجلیخ

بە ردى كۆسە ره 
1%15کغم

84 66 30 20
جهاز راس تقسیم لفریز

(تۆپە ى ده ستى )ددانى ئامێرى دایس 
1%15کغم

84.67

84 67 11 10

عدد الیة تدار یدویا او تعمل بالهواء المظغوط او هیدرولكیا 

االت شحن .مناشیر.مثاقب.مخاریط )او بمحرك كهربائي 

.االت البرشمة ذات الفلین.قص وقضم العاج.وصقل

ئامرازى دەستى کە بەکاردێت بە پەستێنەرى هەوا و 

هایدرۆلیکى و کارەبایى وەک درێل ،کۆسەرە ،مشار 

هتد...،دەرنافیز و ویل،چەکوچ

2%15کغم

84.68
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 68 10 00

االت واجهزة لحام وان كانت قادرة على القطع تستعمل فیها 

قضبان اللحام واجزاءها)الغازات لتقسیة سطوح المعادن 

ئامێرى لەحیم کەتواناى بڕینى هەیە وە پارچەکانى لە 

هتد...شیشى لحیم ،لەحیمى کاربۆن،دەسکى لەحیم

2%15کغم

84.69

84 69 12 10

 واالت 84.71االت كاتبة عدا الطابعة الداخلة في البند 

كاتبة ذاتیة الحركة كهربائیة وغیر )معالجة النصوص 

كهربائیة 

 84.71ئامێرى نوسین جگە لەو چاپانەى هاتوە لە بەندى 

ئامێرى چاپى نەخشەى ئەندازیارى،ئامێرى نوسینى ژمارە )

(هتد...و مێژو

2%15کغم

84.70

84 70 10 10

االت ختم .االت حاسبة بحجم الجیب تسهیل واسترجاع 

صنادیق نقد . حاسبات االت اصدار التذاكر .الطوابع 

االت صرف التذاكر.مسجلة 

بە هەموو قەبارەیەک،کاشێر ،چاپى (حاسیبە)ژمێرزان 

هتد..کاشێر

2%15کغم

84.71

84 71 30 00

الب توب

(LAPTOP COMPUTER)كۆمپیوتە رى جانتایى 

2%15کغم

84 71 41 10

IPAD  - ئە پل و سامسونک

IPAD  -  2%15کغمئە پڵ و سامسۆنگ

84 71 41 20

وما یماثلها من ئاى باد مثل وین تاج،ئیکس باد

 ،ئێکس 2و 1هاوشێوەى ئاى پاد وەک وین تاج،وینتاج 

هتد....پاد

2%15کغم

84 71 50 10
سیرفر کامل لنیتورک

سێرڤە ر كامل بۆ نیت وۆرك
2%15کغم

84 71 50 20
بارکود

Bar cotئامێرى خوێندنەوەى ژمارە 
2%15کغم

84 71 70 10
میمورى کارتات موبایل

میمۆرى کارتى مۆبایل
2%15کغم

84 71 70 30
سماعة مع میموري على طاولة

سپیکەر بە میمۆرى بچووک و ناوەند لە سە رمێز
2%15کغم

84 71 80 00
اجهزة انتي ماینر 

ئامێرى ئەنتیماینەر
2%15کغم

84 71 80 10
CDاجهزة لطبع 

CDئامێرى چاپ 
2%15کغم

84 71 80 20
قاموس الیكتروني

قاموس ئە لیكترۆنى
2%15کغم

84 71 80 30
مودیوم

مۆدیۆم هە موو جۆرێك
2%15کغم

84 71 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%15کغم

84.72
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 72 10 10

جهاز .جهاز استنساخ )االت واجهزة اخر للمكاتب 

االت الصرف االلي لالوراق .االت طبع العناوین.استینسل

االت اتالف الورق .االت التثقیب والتشبیك لالوراق. النقدیة

.جهاز البصمة.

ئامێرى فۆتۆكۆپ ، چاپ، ستینسل،ئامێرى خەرج کردنى 

،ئامێرى  (ATM)دراو لە بانک و شوێنە گشتیەکان

ژماردنى پارە، ئامێرى بەستنى کاغەز ،ئامێرى پەنجە 

،ئامێرى پشکنینى (ID)ناسین،ئامێرى خوێندنەوەى کارت 

دراو،وردکەرى کاغەز

2%15کغم

84.73

84 73 30 10

 لغایة 84.69اجزاء ولوازم جمیع المواد الداخلة في البند 

84.72

 وەک 84.72 تاکو 84.69پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 

مشكۆكە ،کیبۆرد،هاپ،کارت ریدەر،ڕام،فان، )

مازەربۆرد،کارتى شاشە،،پڕۆسێسەر،کێس کۆمپوتەر، 

عەمبارى ووزە،عەمبارى زانیارى،سکانەر،پاوەر 

(سەپالى،سى دى رایتەر،سىدى درایڤ

2%15کغم

84.74

84 74 10 10

عجن .خلط.سحق.جرش.غسل .غربلة.االت واجهزة فرز 

تكتیل وتشكیل او .االتربة واالحجار او خامات المعادن 

قولبة الوقود المعدني الصلب او العجائن الخزفیة لالسمنت 

او المواد الجبسیة او غیرها بشكل عجین او مساحیق االت 

صنع قوالب الصب من الرمل 

، جیاکردنەوەو (حصو و رمل)ده زگاى شوشتنى لم و چە و 

،دەزگاى بێژینەوەى ئارد (بەودەقە)تواندنەوەى زێڕ

،بێژینەوەى نۆک و گولەبەڕۆژە،ئامێر هاڕینى 

پالستیك،ئامێرى بە رد شكین،ئامێرى تێکەڵ کردنى 

خەباتە لەسەر تایە ئاسایى ،هە رشێلى كۆنكریتى / چیمەنتۆ 

کردنى  (سەقل )گەورە،ئامێر بۆ شێالن و تعدیل 

دوو +فڕن/کونکریت،کارگەى کەرپوچ ،کارگەى قیڕ

ئیتر،دەزگاى ....دوو تانکى+سێ کونڤایەر+هوپەر 

بلۆک،کارگەى دروستکردنى بانى دووەم

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.77

84 77 40 10

االت واجهزة لشغل المطاط او اللدائن او لصنع منتوجات 

قوالب .هذه المواد مثل قوالب الحقن تشكیل بالنفخ و البثق 

تلبیس االطارات الخارجیة واجزائها

دەزگاى پەنچەرى ،ئامێرى  (گێچ و بالنس )پرێس بۆ 

بەالنص،ئامێرى دروستکردنى کەرەستەى پالستیکى،و 

دروستکردنى سۆندە،ئامێرى بڕین و دروستکردنى 

عەالگەى نایلۆن

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.79
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

84 79 20 00

االت واجهزة لالشغال العامة والمباني واالشغال المماثلة 

غیر مذكورة وغیر داخلة في مكان اخر من هذا الفصل
ئامێر بۆ کار گشتى و باڵەخانەکان کە نەهاتوە لە بەندەکانى تر 

وەک ئامێرى گوشین بۆ ڕۆنى ئاژەڵى و ڕوەکى 

ده رهینان،ئامێرى فێنککردنەوە بە ئاو لە شێوەى بەخاخ بۆ 

شوێنە گشتیەکان، جاروشە، هەباشە،ڕۆبۆت،ئامێرو دەزگاى 

پیشەسازى دروست کردنى صابون،زاهى،فاس

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

84.80

84 80 30 10
قوالب االحذیة

قالبى پێاڵو هەموو جۆرێک
1.25%15کغم

84 80 60 00

قوالب المواد المعدنیة

قالب بۆ ماددەى کانزایى دروستكردنى بازنى زیو و زێڕ

1.25%15کغم

84 80 71 00
قوالب من اللدائن

قاڵبی الستیك بۆ دروستكردنى شتایگە رو لە و بابە تانە 
1.25%15کغم

84.81

84 81 20 00

صناف صناعة الحنفیات وغیرها من االدوات المماثلة 

للمواسیر والخزانات والمراجل والدنان واالوعیة المماثلة 

بمافیها صمامات تخفیض الضغط والصدمات الحراریة 

واجزائها (ثرموستاتیة)

مژه ری ئاو،سەراوى تانکى،سەرەبتلى غاز،زمانەى 

بەلۆعە،دەرزى سەرەبتلى غاز،کۆسپە بۆ راگرى تایە،ڤاڤ

1.25%15کغم

84.82

84 82 20 00

جمیع انواع المدحرجات مثل البولبرینات ذات كرات او 

دوالیب مع اجزائها

بۆلبە رین و چە رخ و پایە  بۆكە رستە ى ناو ماڵ لە و بابە تانە 

1.25%15کغم

84.83

84 83 10 00
(كرنكات و شفتات)اعمدة نقل الحركة 

کرنک و شەفت بۆ ئامێرەکانى جولە
1.25%15کغم

85.01

85 01 00 00

مولدة كهربائیة كاملة

بزوێنەرو مۆلیده  كاره بایى نەک بە تەنها تولید تواناکەى 

(مۆلیدەى کارەبایى)هەر چەند بێت 

1 KV15%12

85 01 40 00
(سنكل فیس)ماطور كهربائي 

سنگڵ فێس هەموو جۆر تواناکەى هەر چەند بێت

1 

KW
15%7.5

85 01 51 00
(ثري فیس)ماطور كهربائي 

تواناکەى هەر چەند بێت (فێس3)ماتۆر 

1 

KW
15%7.5

85.02

85 02 11 00

ماطور لتولید الطاقة الکهربائیة

تولیدى مۆلیده ى كاره با بە  تە نها داینە مۆ  تواناکەى هەر 

چەند بێ

1 KV15%6

85 02 39 10

خالیا بالطاقة الشمسیة

شانە ى بە رهە مهێنانى كاره با بە  تیشكى خۆر بە  شێوه ى 

(شە معە )تە خت و بۆرى 

2%15کغم

85.03

85 03 00 00
لوازم المولدة

یەدەگى مۆلیدە
1%15کغم
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ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85.04

85 04 10 10
جوك انیون

 چۆک
1%15کغم

85 04 10 20
ستارتر

ستارتەر بۆ نیۆن
1%15کغم

85 04 21 00
محوالت صغیرة

كاره بایى بچووك (محاویلە)گۆڕه ر 
1%15کغم

85 04 22 00
محولة كهربائیة

محاویلەى کارەبایى گەورە
1 KV15%4

85 04 40 10

(عاكسة كبیرة)انفیكتر كبیر 

 وه  بە  AC بۆ DCمحاویلە گۆڕینى ڤۆڵتى لە   )ئینڤێكتە ر 

(پێچە وانە وه  گە وره  

2%15کغم

85 04 40 30
شاحنة باتري كبیرة

شاحینەی پاترى شل گەورە
2%15کغم

85 04 40 40
(عاكسة صغیره)انفیكتر صغیر 

انڤێکتەر بچووک بە پاترى ئۆتۆمبێل کاردەکات
2%15کغم

85 04 50 10
شاحنة موبایل

شاحینە ى مۆبایل ،شاحینەى بچووک
2%15کغم

85 04 50 20
شاحنة هوكي توكي

شاحینەى هۆکى تۆکى
2%15کغم

85 04 50 30
شاحنة كامرة 

شاحینەى کامیرەى چاودێرى
2%15کغم

85 04 50 40
شاحنة الب توب

شاحینەى الپ تۆپ
2%15کغم

85 04 50 50
شاحنة باتري جاف

شاحینەى پاترى وشک
2%15کغم

85 04 50 60
I Padشاحنة 

I Padشاحینەى 
2%15کغم

85 04 50 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85 04 90 10
اجزاء و لوازم

پارچەو پێداویستیەکان
2%15کغم

85 04 90 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85.06

85 06 10 10
باتري جاف حجم وسط

V 1,5پاترى ووشک ناوەندى 
2%15کغم

85 06 10 20
باتري حجم كبیر

V 1,5 (ووشک)پاترى قەبارە گەورە 
2%15کغم

85 06 10 30
باتري قلم

V 1,5پاترى قەڵەم 
2%15کغم

85 06 10 40
باتري قلم كونترول

V 1,5پاترى قەڵەمى ووشک کۆنتڕۆل 
2%15کغم

85 06 10 50
باتري كامرة صغیر

 ڤۆلت زیاتر2پاترى بۆکامێراى فۆتۆگرافى فالش لە
2%15کغم

85 06 10 60
باتري ربع صغیر

ڤۆلت(9)پاترى بچووک 
2%15کغم
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ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
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پێوەر
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ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85 06 19 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85.07

85 07 10 00
باتري سیارة

پاترى ئۆتۆمبێل
2%15کغم

85 07 10 20
باتري مكائن

پاترى ئامێر
2%15کغم

85 07 20 10
باتري كامرة فیدیو

پاترى کامێراى ڤیدیۆ
2%15کغم

85 07 20 20
باتري الب توب

پاترى الپتۆپ
2%15کغم

85 07 20 30
باتري هوكي توكي

پاترى هۆکى تۆکى
2%15کغم

85 07 30 00
باتري موبایل جیب

پاوەر بانک/پاترى مۆبایل 
2%15کغم

85 07 40 00

باتري صغیر للساعات و الحاسبات

پاترى / حاسیبە/کاتژمێر/ پاترى شانەى ئەلکترۆنى 

MP3و لەوبابەتانە

2%15کغم

85 07 80 10
باتري شحن الیت

پاترى شەحن بۆ الیت

عدد

دانە
15%2

85 07 90 90
اجزاء

پارچەو پێداویستیەکان
2%15کغم

85.09

85 09 10 10
مكانس كهربائیة الصغیرة للمالبس

گە سكى بچووك بۆ پاككردنە وه ى جل و بە رگ

عدد

دانە
15%1

85 09 10 20

مكنسة كهربائیة لتنظیف السیارات

گێسكى كاره بایى بچووك شیاوى چە رچكردن بۆ ناو 

ئۆتۆمبیل

عدد

دانە
15%2

85 09 10 30
مكنسة كهربائیة منزلیة

گێسكى كاره بایى ئاسایى ناو ماڵ

عدد

دانە
15%25

85 09 10 40
مكنسة كبیرة تستعمل للفنادق

گە سكى كاره بایى گە وره  بۆ میوانخانە و شوێنى گشتى

عدد

دانە
15%100

85 09 10 50
مكنسة كهربائیة كبیرة تعمل بالشحن بالسلك

گە سكى گە وره  كاره بایى بە  شحن بە  شوفێر

عدد

دانە
15%1000

85 09 40 10
طاحونة قهوة

ئامێرى هاڕینى قاوه 

عدد

دانە
15%3

85 09 40 20
خالط كهربائي

(خالط)هەرشێلی کارەبایی 

عدد

دانە
15%3

85 09 40 40
ست البیت خالط

(كۆمە ڵە ى تە واو)كابانى ماڵ 

عدد

دانە
15%15

85 09 40 50
ماكنة ثرم للخضراوات

ئامێرى هاڕینى سە وزه  كاره بایى

عدد

دانە
15%3

85 09 40 70
عصارة

بابە تە كانى گوشە ر

عدد

دانە
15%3

85 09 40 80
خالط+ عصارة 

تێكە ڵكە ر+ بابە تە كانى گوشە ر 

عدد

دانە
15%5

85 09 40 90
طاحونة+ خالط+ عصارة 

هاڕه ر+ تێكە ڵكە ر + بابە تە كانى گوشە ر 

عدد

دانە
15%10

85 09 80 10
تقشیر وتقطیع البطاطة والخضر

ئامێرى سپیكە رى سە وزه و میوه ى كاره بایى

عدد

دانە
15%5

116



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
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التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
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پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85 09 80 20
الجبن+ الخضر + ماكنة ثرم اللحم 

ئامێرى قیمە ى گۆشت كاره بایى گە وره 

عدد

دانە
15%25

85 09 80 30

مفاتیح العلب + االت شحن وتلمیع سكاكین المائدة والمطبخ 

سكین كهربائي بانواعها+

تیژکەرى چەقۆ بكە ره وى قوتى شووشە  كاره بایى

عدد

دانە
15%3

85 09 80 40
فرش اسنان كهربائیة

فڵچە ى ددان كاره بایى

عدد

دانە
15%1

85 09 80 50
ماكنة ثرم اللحم صغیرة منزلیة

ئامێرى قیمە ى گۆشت کارەبایى بچووک ناو ماڵ

عدد

دانە
15%10

85 09 80 60
سكین كهربائي بأنوعة

چە قۆى كاره بایى هە موو جور

عدد

دانە
15%5

85 09 80 90
االت تنضیف كعب القدم كهربائي

ئامیرى پاككردنە وه ى پاژنە  پێ كاره بایى و پاترى
5%15کغم

85 09 90 90
85.09اجزاء ولوازم لبند 

85.09پارچەو پێداویستیەکانى بةندى 
1%15کغم

85.10

85 10 10 00

ماكنة حالقة

پاترى/كاره بایى (ڕیش تاشین،سەرتاشین)مە كینە ى تەراش 

5%15کغم

85 10 30 10
اجهزة لقص الشعر

موكێشى بچووکى كاره بایى بۆ البردنى موو

عدد

دانە 
15%5

85 10 30 20
اجهزة ازالة الشعر االنف

ئامێرى جوانكارى لووت بە  پیل كار ده كات

عدد

دانە 
15%5

85 10 90 00

اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85.12

85 12 40 00

اجهزە انارە واالشارە لمسح الصقیع وازالە المکثف 

للسیارات والدراجات

ئامێرى پاککردنەوەى جامى ئۆتۆمبێل لە هەڵم و ئاو و بەفر

1%15کغم

85.13

85 13 10 00

مصممة للعمل بواسطة  (الیت)مصابیح كهربائیة قابلة للنقل 

مصدر طاقة خاصة مثل الخالیة المولدة 

 واجزائها85,12عدا الداخلة في  (بطاریة)(المدخرات)

الیتى ده ستى شە حن بە  تە نها

2%15کغم

85 13 10 20
الیت یدوي یشحن

الیت شحن
2%15کغم

85 13 10 30
الیت كهربائي

الیت كاره بایى پاترى دار چە رچ ئە كرێتە وه  شحن
2%15کغم

85 13 10 70
الیت لیزر

الیتى لێزەرى
2%15کغم

85 13 90 00

اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85.15

85 15 11 00
كاویة لحام االنابیب البالستیکیة

کاویە بۆ  لەحیمى بۆڕى پالستیک
5%15کغم

85 15 11 20
كاویة لحیم صغیرةلالجهزة الدقیقة

کاویەى لەحیمى وردە ئامێر
5%15کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85 15 11 30
كاویة لحام للبالستك

کاویەى پالستیکى دەستى
5%15کغم

85 15 11 40
كاویة على شكل مسدس

کاویەی دەمانچەیى
5%15کغم

85 15 11 50
كاویة كبیرة كهربائیة

کاویەى گەورە کارەبایى
5%15کغم

85 15 19 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85 15 21 00

الالحمة النقطیة

5%15کغمکارەبایى (دنک)ئامێرى لەحیمى نوساندنى گەرمى پنت 

85 15 29 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85 15 31 00
ماكنة لحام ولدن

(مكینە ى لحیم )مەکینەى لەحیمى ولدن تەواو
5%15کغم

85 15 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان
5%15کغم

85.16

85 16 10 00
مسخنات الفوریة للمیاه أو الغاطسة

هیتەرى بۆیلەر و گیزەر فەورى
2%15کغم

85 16 29 10
انواع السخانات و المدافىء المنزلیة الکهربائیة 

هەموو جۆرە ئاو گەرم کەر و سۆبایەکى كاره بایى
2%15کغم

85 16 29 20
مدفئة زیتیة

سۆپاى زه یتى
2%15کغم

85 16 29 30

شوفاز تدفئة تحت االرض کهربائي

پاشكۆ کارەبایى+ ئامێرى گە رمكە رى ناوه ندى شوفاژ

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85 16 29 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%15کغم

85 16 31 00
مجفف شعر

ووشکكە رى قژ ئاسایى و جۆرەکانى تر
2%15کغم

85 16 32 10
فیر شعر

ئوتوى قژ کارەبایى
2%15کغم

85 16 32 20
شسوار صالون

بۆ صاڵۆنى ژنانە بۆ ڕێکخستنى قژ /سیشوار
2%15کغم

85 16 33 10
مجفف ایدي

وشکكە رى ده ست بە  دیوار هە ڵواسراو
2%15کغم

85 16 33 20
حامل كلینكس كهربائي

هە ڵگرى كلێنس كاره بایى
2%15کغم

85 16 40 10

مكوى مالبس كهربائي بخاري

بچووك/ كاره بایى لە  سە ر پایە / ئوتوى پرێس هە ڵمى وشك 

2%15کغم

85 16 40 20
مكوى مالبس عادي

ئوتوى كاره بایى هەموو جۆرێک
2%15کغم

85 16 50 00

افران مایكرویف 

فرنى  (كاره بایى)گە رمكە ره وه ى خوارده مە نى بە  تیشك 

مایكڕۆوەیڤ

2%15کغم

85 16 60 10
طباخ كهربائي مع فرن وغالیات وشوایات

تەباخی کارەبایی بە فرن
2%15کغم
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85 16 60 20
طباخ منضدي کهربائي

تەباخی کارەبایی بە پایە
2%15کغم

85 16 60 30
سماور كهربائي

تەباخى کارەبایى سەرمێز
2%15کغم

85 16 60 40
سماور كهربائي

سە ماوه رى كاره بایى
2%15کغم

85 16 60 50
فرن بیتزا

فڕنى پیتزا کارەبایى
2%15کغم

85 16 60 60
جمیع انواع االفران

فڕنى كاره بایى بۆ ناو کەوەنتەرو ئیتر
2%15کغم

85 16 60 70
جهاز سلق البیض

(كاره بایى)هێلكە  برژێن 
2%15کغم

85 16 60 80
شوایات كهربائیة

برژێنە رى گۆشت مە قەلە  كاره بایى
2%15کغم

85 16 60 90
جدر كهربائي

مە نجە ڵى سوركردنە وه و برژاندن كاره بایى
2%15کغم

85 16 60 91
فرن صمون كهربائي

فڕنى سە مون کارەبایى گەورە
2%15کغم

جهاز محمص الكرزات93 60 16 85

فڕنى برژاندنى گولەبەڕۆژە

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85 16 60 99

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 16 71 10
غالیة القهوة والشاي

كوڵێنە رى قاوه  یان چاى كاره بایى
2%15کغم

85 16 71 20
سراحیة كهربائیة

(كاره بایى)دۆلكە  
2%15کغم

85 16 72 10
محمص خبز

(ساجى نانكردنى كاره بایى)سێلى كاره بایى 
2%15کغم

85 16 72 20
مسخن الصمون

گە رمكە رى سە مون كاره بایى
2%15کغم

85 16 72 30
فرن انتاج الصمون

دەزگاى نان برژاندن و کولێرە برژاندن بەکاملى
2%15کغم

85 16 79 20
مباخر

هەڵمکەر
2%15کغم

85 16 79 30
جهاز صبغ شعر بنات

ئامێرى دروست كردنى شعربنات پە شمە ك
2%15کغم

85 16 80 00

مقاومات كهربائیە حراریە

بەرگریەکانى کارەبایى و گەرمى

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85.16اجزاء ولوازم لبند 00 90 16 85

85.16پارچەو پێداویستیەکانى بةندى 

کغم
15%2

85.17

85 17 11 10

(ایفون،کاالکسي و شابهة)الهواتف المحمولة اللمس مثل 

مۆبایلى زیرەک لەمس پێشکەوتوو  وەک ئاى فۆن ـ 

گاالکسى و هاوشێوەکانى

عدد

دانە 
15%100

85 17 11 20

الهواتف المحمولة عادیة

مۆبایلى سادە بە دوگمە جگە لە نۆکیاى گۆڵدو هاوشێوەى

عدد

دانە 
15%15
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85 17 11 40
الهواتف ثریا

مۆبایلى ثورەیا

عدد

دانە 
15%15

85 17 11 91
هاتف منزلي وایرلس

تلستار/ تە لە فۆنى بێتە ل

عدد

دانە 
15%15

85 17 11 92
هوكي توكي

ئامێرى هۆکى تۆکى هەموو جۆرێک

عدد

دانە 
15%30

85 17 11 93
جهاز استقبال الصوت

ئامێرى وه رگرى ده نگ بێ تە ل

عدد

دانە 
15%10

85 17 11 99

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 19 20
تلفون داخلي

تەلەفۆنى تحویلى داخلى بە تەل

عدد

دانە 
15%15

85 17 19 40
تلفون عادي

تە لە فۆنى ئاسایى

عدد

دانە 
15%5

85 17 19 50
تلفون کاشف

تەلەفۆنى كاشف هە موو جۆرێك

عدد

دانە 
15%10

85 17 19 60
تلفون تسجیل الصوت

تە لە فۆن بۆ تۆماركردنى گفتوگۆ

عدد

دانە 
15%10

85 17 19 70
تلفون عمومي

(عامودى)تەلەفۆنى گشتى سەر شەقام 

عدد

دانە 
15%100

85 17 19 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 21 00

فاكس

فاكس

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 22 10

تیلیكس

تیلیكس

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 30 00
بدالة

(بەدالە )بگۆڕ 

خط واحد

یە ك 

خە ت
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 50 00

سویج هاب جهاز ربط الكومبیوترات عادي

ئامێرى سویچ هاپ

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 80 10

بورد كامل راكي بدالة

(بۆرد کامل)ڕاكى بەدالە  كامل 

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 80 20

بورد فارغ راكي بدالة

(بۆرد بە تاڵ)ڕاكى بەدالە  بە تاڵ 

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 80 30
جهاز مراقبة التلیفون

ئامێرى چاودێرى هێڵە كانى بگۆڕى تە لە فۆن

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 80 40
حاكیة باب بشاشة

تەلەفۆنى دەرگاى حەوشە بە شاشە

عدد

دانە 
15%20

85 17 80 50

حاكیة باب بدون شاشة

تەلەفۆنى دەرگاى حەوشە بە بێ شاشە 
عدد

دانە 
15%10
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85 17 80 60

جهاز ربط الكومبوترات وایرلیس

وایە رلێس (لینك)ئامێرى بە ستانە وه ى تۆرى كۆمپیوتە ر 

عدد

دانە 
15%10

85 17 80 70
راوتر لالنترنت

ئامێرى ڕاوتەر

عدد

دانە 
15%10

85 17 90 10

(85.28-85.25-85.17)اجزاء ولوازم هذا البند 

(85.28-85.25-85.17)پارچەو پێداویستیەکانى بەندى

عدد

دانە 
15%10

85 17 90 20

جهاز لقطع شبكة الموبایل

ئامێرى نە هێشتنى شە بە كە ى مۆبایل

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 17 90 60

 انواع الفیشات ،تقسیم الستالیتات

تەقسیمى )فیشە هەموو جۆرێک جگە لە ناوبراوەکان 

(سەتەالیەت  وتەقسیمى فیشەدار

10%15کغم

85 17 90 70

(مستلزمات موبایل عدا مذکوره )اكسسوارات موبایل 

10%15کغمپێداویستى مۆبایل جگە لە ناوبراو )ئێکسسواراتى مۆبایل 

85 17 90 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85.18

85 18 10 00
مایکروفون و حواملها

مایكڕۆفۆن جۆراو جۆر
2%15کغم

85 18 30 10

 

سماعات رأس و االذن وان كانت متحدة مع مذیاع 

اومایكروفون او اكثر من مكبر صوت

هێدفۆن بە القیتەوە

2%15کغم

85 18 40 10
مضخمات كهربائیة للذبذبات السمعیة

گە وره كە رى ده نگ هە موو قە باره یە ك/سە ماعە 
5%15کغم

85 18 50 10
(املبیفایر)مضخمات الصوت واجزائها 

ئە مپریفایە ر
5%15کغم

85 18 50 20
مكسر لتنظیم الصوت وصورة

میكسەرى دەنگ وڕەنگ

عدد

دانە 
15%100

85 18 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان
2%15كغم

85.20

85 20 10 00

مسجالت الصوت لالشرطة الممغنطة وان كانت متضمنة اداة 

اذاعة الصوت وغیرها من اشرطة تسجیل الصوت واالقالم 

المبرمجة و القارئة

تۆمارکەرى دەنگ لەسەر کاسێت و سی دی هەموو 

و قەلەمى خوێندنەوە(I Pod)و (MP)دەنگیەکان

2%15کغم

85 20 32 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85.21

85 21 10 00
(فیدیو)اجهزة تسجیل واذاعة صوت وصورة

ڤیدیۆ كاسێت

عدد

دانە 
15%15

85 21 10 90
فیدیو كونفراس لتحویل االجتماعات

ڤیدیۆ بۆ كۆنفڕانس

عدد

دانە 
15%250
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85 21 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85.22

85 22 00 00

 85(22...19)اجزاء ولوازم الواردە في بند

85(22...19)پارچەو پێداویستیەکانى هاتوو لە بەندى 

1%15کغم

85.23

85 23 11 20
كاسیت فیدیو

كاسیت فیدیو
1%15کغم

85 23 20 10
CDسي دي فارغ 

CDسی دی بە تاڵ 
1%15کغم

85 23 30 00
سیم كارت

سیم كارت
1%15کغم

85.24

85 24 90 00

اشرطة وغیرها من حوافل تسجیل (كرام)اسطوانات مسجلة 

الصوت او الظواهر االخرى

  CD شریطى گرامۆفۆن- پڕکراو و کاسێت

عدد

دانە 
15%1

85.25

85 25 20 50

جهاز رادیولتنظیم الصوت

ئامێرى پەخش و  )ڕێكخە رى ده نگى وێستگە ى ڕادیۆ

(وەرگرتن بۆ وێستگەى ڕادیۆ

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 25 20 60

کامل (تلفزیون)االذاعات 

وێستگەى تەلەفزیۆن بە تەواوى

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 25 20 70

بلوتوث لنقل المعلومات 

بلوتوز بۆ گواستنە وه ى زانیارى لە  نێوان كۆمپیوتە ر و 

مۆبایل

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 25 20 80
( TVربط )جهاز ربط هواتف بتلفزیون 

TVئامێرى بەستنەوەى مۆبایل بە 

عدد

دانە 
15%2

85 25 20 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 25 30 00
كامیرة فیدیو

كامێره ى ڤیدیۆ كاسێت

عدد

دانە 
15%50

85 25 40 10
كامیرة كونفرانس

كامێره ى كۆنفڕانس

عدد

دانە 
15%100

85 25 40 20
كامرة مراقبة بجمیع انواعها

کامێرەى چاودێرى

عدد

دانە 
15%25

85 25 40 30
كامرةفوتو وفیدیو میموري

کامێرەى فۆتۆ و ڤیدیۆ بە میمۆرى

عدد

دانە 
15%25

85.26

85 26 10 10
 GPSاجهزة الرادار 

چاودێرى (ڕادارى)ئامێر 

عدد

دانە 
15%50

85.27

85 27 12 00
رادیو مسجل جمیع االشكال

هەموو جۆرە  ڕادیۆ و تەسجیلێک
2%15کغم

85 27 13 10
جمیع انواع الرادیو الداخلة في البند 

هەموو جۆرە ڕادیۆیەک کە هاتوە لەم بەندە
2%15کغم

85 27 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
2%15کغم

122



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

85.28

85 28 12 10

جمیع انواع تلفزیونات ملون

تە لە فزیۆنى ڕه نگین هەموجور

بوص1

ە

ئینج1

15%1

85 28 12 91
جمیع انواع الستالیت

ئامێرى سە تە الیت هەموو جۆرێک

عدد

دانە 
15%5

85 28 30 00
داتاشو

داتاشۆ

عدد

دانە 
15%50

85.29

85 29 10 0 0
جمیع انواع الهوائیات والعاكسات

هەموو جۆرە سێنى و ئالێرێک
3%15کغم

85.30

85 30 10 00
ترفك الیت واشارات مروریة اخرى

(عالمات مروریە )نیشانە ى ترافیك 
1%15کغم

85 30 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان
1%15کغم

85.31

85 31 10 00

واجهزة مماثلة  (انذار)اجهزة تنبیە ضد السرقة والحرائق 

(تحسس الدخان)

وتحسس دخان.ئامێرى ووریاکەرەوە 

2%15کغم

85 31 80 10

(اجراس)اجهزة كهربائیة لالبواب المختلفة مع اجزائها 

2%15کغمزه نگوڵى ده رگا كارەباى هەمووجور

85 31 90 00

اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85.32

85 32 10 00

مكثفات ثابتة معدة لالستعمال في الدوائر الكهربائیة 

(كوندیسر)

كۆندێسە رى کەپستۆر كاره بایی هەموو جۆر

3%15کغم

85.33

85 33 10 00
مقاومات كهربائیة

بەرگرى کارەبایى جۆراوجۆر
5%15کغم

85.35

85 35 30 10
سویج کهربائي

سویچ كهربائی
1%15کغم

85 35 30 20
سویج هولدر

(هۆڵده ر)سویچ 
1%15کغم

85 35 30 30
سویج فیوزات

سویچ فیوز دار
1%15کغم

85 35 30 40
سویج بلك

سویچ پالک ، سویچ دەفن
1%15کغم

85 35 30 50

سویج مروحة سقفیة

سویچى پانکە ولە و  بابەتانە هەموو جۆرێک  دوو شاخەو 

سێ شاخە

1%15کغم

85 35 30 60
مفتاح سویج

مفتاح سویچ
1%15کغم

85 35 30 70
مایکروسیوج 

مایکروسیوچ
1%15کغم

85 35 40 00
مانعة صواعق 

دژە بروسکە
1%15کغم
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85 35 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85.36

85 36 10 10
فیوز جمیع االنواع

فیوز هە مووجۆرێك
1%15کغم

85 36 10 20
لینک فیوز

لینگ فیوز
1%15کغم

85 36 20 10
سرکیت

سێرکت
1%15کغم

85 36 20 20
كۆیل ، کۆنداكتە ر جمیع االنواع

كۆیل ، کۆنداكتە ر هە مووجۆرێك
1%15کغم

85 36 20 30

قاطع سنگل

1%15کغمقاتع سنگل

85 36 20 40
(فیس)قاطع  

(فێس)قاتع  
1%15کغم

85 36 30 10
فولتاج

(ڤۆڵتاج  )ئامێرى کۆنترۆلى کارەبا 
1%15کغم

85 36 30 20
جهاز حمایة الكهرباء

هتد... حافزە حیمایەى کارەبایى  بچووک (پارێزەر )
1%15کغم

85 36 30 30
کۆنتڕۆل-فیش فیلەر

کۆنتڕۆل-فێس فیلەر
1%15کغم

85 36 61 10
بلک

پالک
1%15کغم

85 36 61 20
راس بلک

سەرە پالک
1%15کغم

85 36 61 30
تقسیم کهربائي

هەموو جۆرێک (سەیار)تقسیم کارەبایى و
1%15کغم

85 36 61 40
هولدر

هۆڵدەر
1%15کغم

85 36 61 50
قاعدة نیون

بنکە نیۆن تەواو جۆراوجۆر
1%15کغم

85 36 61 70
قاعدة بالجکتور

هە مووجۆر (قاعیدە)بنە بالجکتور 
1%15کغم

85 36 69 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%15کغم

85.37

85 37 10 00

 (بورد كهربائي) لوحة كهربائیة للتحكم بالتوزیع الكهربائي 

كونترول

بۆردى  کاملى کارەبایى

2%15کغم

85.3815%

85 38 10 00
بورد فارغ

(بەتاڵ)بۆردى ڤااڵ  بەتاڵ بۆکسى ناو دیوار 
2%15کغم

85.39

85 39 10 00

والمصابیح الهایلوجین (الكلوبات)جمیع انواع اللمات 

 led و 85.39.00والفلورسنت في البند 

گلۆپ هەموو جۆرێک

1%15کغم

85.42

85 42 21 10
كارت تعبئة

كارتى بەاڵنص
5%15کغم
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85 42 21 20
 الكترونيIDكارت 

 ئە لیكترۆنى بە تاڵIDكارتى 
5%15کغم

85 42 21 30
 لالبواب االلكترونیةIDكارت 

 ئە لیكترۆنى كردنە وه ى ده رگاIDكارتى
5%15کغم

85 42 21 40
كارت ستالیت

كارتى شفره ى سە تە الیت
5%15کغم

85 42 21 50
كارتات یانصیب

كارتى یانسیب
5%15کغم

85 42 21 60
كارت انترنت وموبایل

كارتى ترى ئە نتە رنێت و مۆبایل
5%15کغم

85 42 29 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
5%15کغم

85.43

85 43 89 20

جهاز كشف المعادن تحت االرض وااللغام

ئامێرى کەشفى مین و پشکێنەرو دۆزینەوەى کانزا ده ستى

%15ئامێر
الفاتورة

لیستى کڕین

85 43 89 40
قاتل الحشرات بالصعق الكهربائي

ئامێرى كوشتنى مێش و مە گە ز هەموجور

عدد

دانە 
15%2

85 43 89 60

جهاز فحص التربة

ئامێرى پشكنینى خۆڵ

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 43 89 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

85 43 90 00
85.43اجزاء ولوازم لبند 

85.43پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 
2%15کغم

85.44

85 44 11 00
كیبل تأسیس

،وایەرى دامەزراندن (قابلو)کێبل 
0.5%15کغم

85 44 20 10
وایر حراري

وایەرى گەرم
0.5%15کغم

85 44 20 20
وایەر تلیفون

وایەرى تەلەفۆن
0.5%15کغم

85 44 20 30
وایر تلفزیون

وایەرى تەلەفزیۆن
0.5%15کغم

85 44 20 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

85 44 70 00

كیبل ضوئي

(فایبەر ئۆبتیك)ڕیشاڵى بۆ كۆمپیوتە ر  (ضوئی)كێبڵى 

1%15کغم

85.46

85 46 10 00
فنجان عازل من الزجاج

فنجان هێزى کارەباى بااڵ لە شووشە
0.25%15کغم

85 46 20 10
فنجان عازل من الخزف

فنجان ئاسایی سیرامیک
0.25%15کغم

85 46 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

86.01
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قطارات كهربائیة00 10 01 86

شەمەندەفەرى هێلى ئاسنین کە وزە لەسەرچاوەیەکى 

دەرەکى کارەبا وەردەگرێت

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

86.02

قاطرات عربات تموین یسحبها القطار00 99 02 86

گالیسکەى شەمەندەفەر

عدد

دانە

15%

الفاتورة

لیستى کڕین

86.05

عربات السكك الحدیدیة للمسافرین00 00 05 86

فارغۆنى گەشتیاران

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

86.06

عربات السكك الحدیدیة صهاریج نقل البضائع00 00 06 86

تانکەرى  شەمەندەفەر بۆگواستنەوەى کەل و پەل

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

86.07

اجزاء القطارات00 00 07 86

پێداویستى و بەشەکانى شەمەندەفەرى و فارگۆنى هێلى 

ئاسنین

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

86.09

86 09 00 00

(لنقل السوائل)حاویات بما فیها 

کونتینەر و کۆگا  ئاسن ئاماددەکراو بۆ گواستنەوەى کااڵو 

شلەمەنى

30000%315م

87.01

87 01 10 10

 87.01جميع الجرارات الداخلة في البند/ جرارات زراعية 

للزراعة والطرق

تراكتۆرى كشتوكاڵى و ڕێگاو بان هەموو جۆریک

1000%15بستن

87.02

87 02 10 10

 راكب منشأ ياباني، امريكي ، 30 الى 20سيارة باص من 

2019اوروبي، كوري موديل 

 نەفەر دروستکراوى 30تاكو  (20)ئۆتۆمبێلى پاص 

2019یابانى، ئەمریكى، ئەوروپى، کۆرى مۆدیل 

عدد

دانە
15%22000

87 02 10 20

 راكب  منشأ صينى ، ايرانى 30 الى 20سيارة باص من 

2019، عربي ، هندي ، تركي موديل 

 نەفەر دروستکراوى 30تاكو  (20)ئۆتۆمبێلى پاص 

2019توركى مۆدیل . صینى ، ئێرانى، عربى، هندى

عدد

دانە
15%16000

87 02 10 30

فان - راكب فما دون من ضمنهم اسعاف14سيارة باص 

2019اوربي موديل - كوري - امريكي - منشأ  ياباني 

نە فە رى و بە ره و خواره وه لەوانە  (14)ئۆتۆمبێلى پاص 

فان دروستکراوى یابانى، - ئۆتۆمبێلى فریاکەوتن 

2019ئەمریکى ،ئەوروپى ،کۆرى مۆدێل 

عدد

دانە
15%15000

87 02 10 40

فان -  راكب فما دون من ضمنهم اسعاف 14سيارة باص 

تركي موديل - عربي - ايراني - صيني - منشأ  هندي 

2019

نە فە رى و بە ره و خواره وه   لەوانە  (14)ئۆتۆمبێلى پاص 

فان دروستکراوى عەرەبى، هندى، - ئۆتۆمبێلى فریاکەوتن

2019توركى،  صینى ، ئێرانى مۆدێل 

عدد

دانە
15%12000
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87 02 10 50

 راکب فما فوق منشأ ياباني، امريکي 40سيارة باص من 

2019، اوروبي، كوري موديل 

 نەفەر و بۆسەرەوە دروستکراوى 40ئۆتۆمبێلى پاص 

2019یابانى، ئەمریکى، ئەوروپى، كۆرى مۆدیل 

عدد

دانە
15%40000

87 02 10 60

 راکب فما فوق منشأ صيني، ايراني، 40سيارة باص من 

2019عربي، هندي موديل 

 نەفەر و بۆسەرەوە دروستکراوى 40ئۆتۆمبێلى پاص 

2019صینى، ئێرانى، عەرەبى، هندى مۆدیل 

عدد

دانە
15%30000

87.03

87 03 22 11

 سلندر 4صالون استيشن حجم المحرك -سيارة صالون 

2019اوربي موديل .امريكي .فما دون منشأ ياباني

چوار پستن  (4)ئۆتۆمبێلى صالۆن و صالۆن استیشن  

بە ره و خوار دروستکراوى یابانى، ئەمەریکى، ئەوروپى 

2019مۆدیل 

عدد

دانە
15%12000

87 03 22 13

 سلندر فما دون منشأ 4صالون استيشن - سيارة صالون 

2019كوري موديل 

 پستن بەرەو خوار 4ئۆتۆمبێلى صالۆن و صالۆن استیشن  

2019دروستکراوى كۆرى 

عدد

دانە
15%10500

87 03 22 14

 4صالون استيشن حجم المحرك - سيارات صالون 

سلندرفما دون منشأ صيني ، ترکي، ايراني، عربي، هندي 

2019موديل 

چوار پستن  (4)ئۆتۆمبێلى صالون و صالون استیشن  

بەرەو خوار دروستکراوى صین، توركى، هندى، 

2019عەرەبى، ئێرانى مۆدیل 

عدد

دانە
15%10000

87 03 24 11

 سلندر فما 6صالون استيشن حجم المحرك -سيارة صالون

2019فوق منشأ ياباني، امريكي، اوربي موديل 

پستن و   (6)ئۆتۆمبێلى صالون و صالون استیشن

وبە ره وسەرەوە دروستكراوى یابانى،ئەمەریکى، ئەوروپى 

2019مۆدێل 

عدد

دانە
15%15000

87 03 24 12

 سلندر 6صالون استيشن حجم المحرك - سيارات صالون 

هندي. عربي. ايران . فما فوق   صيني 

 پستن بو  سەرەوە 6ئۆتۆمبێلى صالون و صالون استیشن 

2019صینى تركى هندى عربى ایرانى 

عدد

دانە
15%12000

87 03 24 13

 سلندر 6صالون استيشن حجم المحرك -سيارة صالون 

2019فما فوق منشأ كوري موديل 

 پستن و بؤ 6ئۆتۆمبێلى صالون و صالون استیشن  

2019سەرەوە دروستكراوى كؤرى 

عدد

دانە
15%14000

87 03 24 14

 سلندر فما فوق منشأ 6سيارة استيشن حجم المحرک 

2019کوری موديل 

  پستن و بە ره و سەرەوە 6ئۆتۆمبێلى  استیشن  

2019دروستکراوى كۆرى مۆدیل 

عدد

دانە
15%15000

87 03 24 15

 سلندرفما فوق منشأ 6سيارة استيشن حجم المحرك 

2019ياباني ، امريكي، اوربي موديل 

  پستن و بە ره و سەرەوە 6ئۆتۆمبێلى  استیشن  

2019دروستکراوى یابانى، ئەوروپى، ئەمەریکى مۆدیل 

عدد

دانە
15%20000
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87 03 24 16

 سلندر فما فوق منشأ 6سيارة استيشن حجم المحرک 

 2019صيني، ايراني، عربي، هندي موديل 

  پستۆن و بە ره و سەرەوە 6ئۆتۆمبێلى  استیشن 

دروستکراوى صینى، ئێرانى،عەرەبى، هندى مۆدیل 

2019

عدد

دانە
15%13500

87 03 24 20

. رانج روفر. روزرايز :- سيارات فاخرة درجة اولى مثل  

وما .كالس Gمارسيدس . ليموزين . البوركيني . فيراري 

2019شابه ذلك موديل 

ئوتومبیلى فاخر  گروپى یەك 

لیموز+لیموكینى+فرارى+الندروفر+رانجروفر+روزرایز)

2019هاوشێوەى مۆدیل  (مارسیدس جى كالس+ین

عدد

دانە
15%70000

87 03 24 22

 GXRالندكروز :- سيارات فاخرة درجة ثانية 

VXR كاديالك .تاهو .جاكوار.همر.وغيرها وبورش

2019وماشابه ذلك لموديل .

  GXRالنكروز)ئۆتۆمبێلى فاخر گروپى دووەم 

.VXR) +هاوشێوەى مۆدیل ( همر+جاكوار+پۆرش

2019

عدد

دانە
15%50000

87 03 32 10

 سلندر فما دون منشأ 4سيارة استيشن حجم المحرك 

 2019ياباني، اوروبي، امريكي موديل 

چوار پستن و بە ره و خوار  (4)ئۆتۆمبێلى  استیشن  

2019دروستكراوى یابانى، ئەوروپى، ئەمەریکى مۆدیل 

عدد

دانە
15%16000

87 03 32 20

 سلندر فما دون منشأ 4سيارة استيشن حجم المحرک 

2019كوري موديل 

چوار پستن و بە ره و خوار  (4)ئۆتۆمبێلى  استیشن  

2019دروستکراوى كۆرى مۆدیل 

عدد

دانە
15%13500

87 03 32 30

 سلندر  فما دون  منشأ 4سيارة استيشن حجم المحرک 

2019ايراني، صيني، عربي، هندي موديل 

چوار پستن و بە ره و خوار  (4)ئۆتۆمبێلى  استیشن  

دروستكراوى ئێرانى، صینى، عەرەبى، هندى مۆدیل   

2019

عدد

دانە
15%12500

87.04

87 04 21 10

 3قمارة وربع حمولة اقل من - سيارة بيك اب تك قمارة 

 2019طن منشأ ياباني، كوري، امريكي، اوربي موديل 

قە ماره و روبع هە موو جۆرێك - ئۆتۆمبێلى پیكاب تاك قماره 

 تە ن كە متر دروستکراوى یابانى، کۆرى، ئەوروپى، 3لە  

2019ئەمەریکى مۆدیل 

عدد

دانە
15%12500

87 04 21 11

 طن 3قمارة وربع اقل من - سيارة بيك اب تك قمارة  

2019منشأ هندي، صين، ايراني، عربي، تركي موديل 

قە ماره و روبع هە موو جۆرێك / ئوتومبێلى پیكاب تاك قماره 

 تە ن كە متر دروستکراوى صینى، ئێرانى، عەرەبى، 3لە  

2019تورکى مۆدیل 

عدد

دانە
15%10000

87 04 21 12

 طن منشأ 2سيارة بيك اب دبل قمارة  حمولة اقل من 

    2019ياباني، كوري، امريكي، اوربي موديل 

دوو  (2)ئۆتۆمبێلى پیكاب ده بڵ قماره  و هە موو جۆرێك لە  

تە ن و كە متر دروستکراوى یابانى، کۆرى، ئەمەریکى، 

2019ئەوروپى مۆدیل 

عدد

دانە
15%16000
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التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

87 04 21 13

 طن    منشأ 2حمولة اقل من - سيارة بيك اب دبل قمارة  

2019هندي، صين، ايراني، عربي، تركي موديل 

دوو  (2)ئۆتۆمبێلى پیكاب ده بڵ قماره  و هە موو جۆرێك لە  

تە ن و كە متر دروستکراوى صینى، ئێرانى،عەرەبى، 

2019تورکى مۆدیل 

عدد

دانە
15%12500

87 04 21 21

راس تريلة - قالب - شاحنات - طن فما فوق 3سيارة حمل 

سيارة اطفاء منشأ ياباني، كوري، امريكي، اوربي موديل -

2019

تە ن و بە ره و سە ره وه  وه ك  (3)ئۆتۆمبێلى بارهە ڵگر لە  

ئاگر /سە ركە  تڕێلە  و هاوشێوەکانى /قە الب/لۆرى)

دروستکراوى یابانى، کۆرى،ئەمەریکى،  (كوژێنە وه 

2019ئەوروپى مۆدیل 

عدد

دانە
15%28000

87 04 21 23

راس تريلة - قالب - شاحنات - طن فما فوق 3سيارة حمل 

سيارة اطفاء منشأ هندي، صيني، ايراني، عربي، تركي -

2019موديل 

تە ن و بە ره و سە ره وه  وه ك  (3)ئۆتۆمبێلى بارهە ڵگر لە  

ئاگر /سە ركە  تڕێلە  و هاوشێوەکانى/قە الب/لۆرى)

دروستکراوى صینى، ئێرانى، عەرەبى،  (كوژێنە وه 

2019تورکى مۆدیل 

عدد

دانە
15%20000

87.05

87 05 10 00
سيارات رافعة

ئۆتۆمبێلى بەرز کردنەوە

ط/قدرة

ن
15%800

87 05 20 00

سيارات دريل للحفر وا السير

ئۆتۆمبێل بۆ قۆڵ کردن و هەڵکۆلین
عدد

دانە
15%

الفاتورە

لیستى کڕین

87 05 40 00
(خباطات)سيارات ميكسر متنقلة 

ئۆتۆمبێلى مێکسەرى کۆنکرێت

عدد

دانە
15%25000

87 05 90 99

غیــــرهــا

ئەوانى تــر
عدد

دانە
15%

الفاتورە

لیستى کڕین

87.07

87 07 90 33

حاويات اوساخ تربط على الشاحنات

لە  سە ر ئۆتۆمبێل ده بە سترێ بە تەنها (گڵیش) حاویە ى زبڵ 

1%15كغم

87 07 90 34
(الخ...لوري ،قالب ،طريلة ، )بودي 

(هتد...لۆرى،گەالبە،پیک اپ، ترێلە )بۆدى 
1%15کغم

87 07 90 90
حوض لخباطة المركزية

(هە رشێل)حە وزى خە باتە  
1%15كغم

87.08

87 08 10 00

جميع انواع االدوات االحتياطية الخاصة بالسيارات 

 87.05 الى 87.01والمكائن والمعدات الداخلة في البنود 

 87.01هەموو پێداویستیەکانى یەدەگى ئۆتۆمبێل لەبەندى 

87.05تاکو 

1.25%15کغم

87.09

87 09 19 10
(الشخصية)عربات تربط بالسيارات الصغيرة 

بچووك/ عە ره بانە ى ئۆتۆمبیل
1%15کغم

87 09 19 20
عربات التنكر

(مقطوره  تراكتۆر)عە ره بانە ى تراكتۆر 
1%15کغم
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87 09 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان
1%15کغم

87.11

87 11 10 00

دراجة نارية مجهزة بمحرکات التزيد سعة اسطوانة عن 

3 سم50

3 سم50ماتۆڕسكیل قەبارەى پستن تاکو 

عدد

دانە
15%100

87 11 20 00

دراجة نارية مجهزة بمحرکات تزيد سعة اسطوانة عن 

3سم250 وال تزيد عن 3سم50

 زیاتر و تاکو 3سم50ماتۆڕسكیل قەبارەى پستن لە  

3 سم250قەبارە 

عدد

دانە
15%200

87 11 30 00

دراجة نارية مجهزة بمحرکات تزيد سعة اسطوانة عن 

3 سم500 وال تزيد عن 3 سم250

 زیاتر و تاکو 3 سم250ماتۆڕسكیل قەبارەى پستن لە  

4 سم500قەبارە 

عدد

دانە
15%300

87 11 40 00

دراجة نارية مجهزة بمحرکات تزيد سعة اسطوانة عن 

3 سم800 وال تزيد عن 3 سم500

 زیاتر و تاکو 3 سم500ماتۆڕسكیل قەبارەى پستن لە  

5 سم800قەبارە 

عدد

دانە
15%400

87 11 50 00

دراجة نارية مجهزة بمحرکات تزيد سعة اسطوانة عن  

 3سم800

3 سم800ماتۆڕسكیل قەبارەى پستن سەرەوەى  

عدد

دانە
15%750

87 11 90 10
(ستوتة) عجالت3جميع انواع الدراجات النارية ذات 

(ستوتە)ماتورسكل سێ تایە هەموجور

عدد

دانە
15%750

87 11 90 20
(تک تک) عجالت3جميع انواع الدراجات النارية ذات 

(تک تک)ماتورسكل سێ تایە هەموجور 

عدد

دانە
15%1000

87 11 90 30
 عجالت 4جميع الدراجات النارية 

ماتۆڕسكیل چوار تایە  هە موو قە باره یە ك

عدد

دانە
15%1000

87.12

87 12 00 00
دراجات هوائية ذات عجلتين او ثالث عجالت اخر

پایسكل دوو تایە یان سێ تایە منداالن

عدد

دانە
15%5

87 12 00 10
12دراجة والدية متنوعة الى حجم 

داخل(12)پایسکل منااڵن جۆراو جۆر تا قەبارە 

عدد

دانە
15%7

87 12 00 12
 فما دون20دراجة هوائية حجم 

 بۆ خوارەوە20پایسکل لە قەبارە 

عدد

دانە
15%20

87 12 00 11
 فما فوق21دراجات حجم 

و  بۆ سەرەوە(21)پایسکل قەبارە 

عدد

دانە
15%25

87 12 00 13
دراجات رياضية للتنحيف

پایسکلى وەرزش بۆ الوازى لەش

عدد

دانە
15%50

87 12 00 20
دراجات لذوي العاهات والعجزة

پایسکلى تایبەت بە خاوەن پێداویستى

عدد

دانە
15%40

87 12 00 90

غيــــرهــا

ئەوانى تــر
عدد

دانە
15%

الفاتورە

لیستى کڕین

87.13

87 13 10 10
مقاعد ذات عجالت للمعوقين 

بە تایە (كورسى)تە ختى پە ككە وتە 

عدد

دانە
15%50

87 13 10 20

مقاعد ذات عجالت للمعوقين كهربائي او شحن

جۆراو / كورسى كە م ئە ندام بە کارەبا بە  شە حن كارده كات

جۆر

عدد

دانە
15%100
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87 17 90 00

غيــــرهــا

ئەوانى تــر
عدد

دانە
15%

الفاتورە

لیستى کڕین

87.14

87 14 00 00

87.13 لغاية 87.11اجزاء ولوازم الداخلة في البنود 

1.25%15کغم87.13 تاکو 87.11پارچەو پێداویستیەکانى بەندى 

87.15

87 15 00 10
عربات لنقل االطفال 

عارەبانەى مناڵى ساوا وبارجەكانى

عدد

دانە
15%20

87 15 00 20
كرسي اطفال داخل السيارة

کورسى ناو ئۆتۆمبێل بۆ مناڵى ساوا

عدد

دانە
15%10

87.16

87 16 00 00

جميع المقطورات والعربات وأجزائها الموجودة في البند 

87.16 

هتد لە بەندى ...هەموو عارەبانەو بۆدى لۆرى و مەقتورە 

 هاتوە87.16

1%15کغم

87 16 10 00
(التخييم)كرفانات مؤثثة للسكن او السفر 

کەرەڤانەى ئۆتۆمبێل بۆ مااڵن و گەشت

عدد

دانە
15%2000

87 16 80 11
سايلو اسمنت متنقل

سایلۆى چیمەنتۆى گەڕۆک

عدد

دانە
15%30000

88.01

طائرات شراعیة00 10 01 88

فڕۆکەى چارۆگەدارو باڵۆن

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

88.02

 طن2طائرة هلیكوبتر اقل 00 11 02 88

 کگم2000هەلیکۆپتەر کێشى بە بەتاڵى ناگاتە 

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

 طن2طائرة هلیكوبتر اكثر من 00 12 02 88

 کگم زیاترە2000هەلیکۆپتەر کێشى بە بەتاڵى  لە 

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

88 02 20 00

 طن2طائرة عادیة ومركبات جویةاقل من 

فڕۆکەى ئاسایى و کەشتى ئاسمانى تر کێشیان بەبەتاڵى 

کگم2000ناگاتە 

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

88 02 30 00

 15طن والتتجاوز 2طائرات عادیة ومركبات جویة من 

(فارغة)طن 

فڕۆکەى ئاسایى و کەشتى ئاسمانى تر کێشیان بەبەتاڵى لە  

کگم15000کگم زیاترەو ناگاتە 2000

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

88.03

:- المالحظة

 .2019تم تسعیر جمیع السیارات مودیل -1 

 تسعیر بسیارات مودیل 2019 او نهایة 2020 في سنة 2020في حالة ورود سیارات مودیل - 4

اي سیارة تصفح من المودیالت المذكورة في جداولنا تعتبر فیها .اما بالنسبة للسیارات المصفحة-5

:-تێبینى

. دیارى کرا2019بەهاى هەموو جۆرەکانى ئۆتۆمبێل بە ساڵى -1

بەهاکەى کەم دەبێتەوە بۆ مۆدیلى % 7 بە ڕێژەى لە 2019دابەزینى هەر مۆدیلێک لە مۆدیلى -2

.ى هەموو ساڵێک مۆدێلێک بەرز دەبێتەوە9/1لە ڕێکەوتى -3

 2019 یان لە کۆتایى ساڵى 2020 لە ساڵى 2020لەکاتى هاوردەکردنى ئۆتۆمبێلى  مۆدیل -4

لە خشتەىى ئەو ئۆتۆمبێالنەى سەرەوە دیارى کراوە  (درع)بۆ هەر ئۆتۆمبێلێکى زرێ پۆش -5
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88 03 10 00

مراوح وادوات دوارة

پەروانەو ئامێرى خوالوە و بەشەکانیان

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

88 03 20 00

انواع البرشوتات

کۆمەلەى نیشتن و بەشەکانیان

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

88 03 30 00

اجزاء اخرى للطائرات العادیة الهلیكوبتر

بەشى ترى فڕۆکەى ئاسایى یان هەلیکۆپتەر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

88 03 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە

15%
الفاتورة

لیستى کڕین

88.04

88 04 00 00

برشوتات ومضالت هبوط

پەڕەشوت لەوانەش پەڕەشەتى نێردراو و پەڕەشوتى 

بەشەکانیان و پێداویستیەکانیان (رۆتۆشوت)لێژاییەکان 
عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

89.01

89 01 10 00

سفن رحالت وسفن لنقل االشخاص

- کەشتى و پاپۆڕى گەشتکردن بۆ گواستنەوەى خەڵک

کەلەک لەسەرجەم جۆرەکان

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

89.03

89 03 10 10

یخت وزوارق قابلة للنفخ

بەلەمى سەوڵ لێدان و بەلەمى ترى گەشتى یان وەرزشى 

کە شیاوى هەوا تێکردنە

%15کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

89 03 10 20
بلم نایلون

بەلەمى نایلۆن
10%15کغم

89 03 10 30
(حوض)بلم بدون محرك 

بەلەمى حەوز
10%15کغم

89 03 10 40
یخت بلم قابل للنفخ

(پف دراو)یەخت و بەلەمى فودراو 
10%15کغم

89 03 91 00
قوارب شراعیة

بەلەمى چارۆگەدار

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

89 03 92 10

بلم مع ماطور ثابت

بە لە م بە  ماتۆڕى جێگیر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

89 03 92 20

بلم بمحرك حجم كبیر

گە وره / بە لە م ماتۆڕدار

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

89 03 92 30

بلم بمحرك حجم صغیر

بچووك/ بە لە م ماتۆڕدار

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

89 03 92 40
ماطور سكل مائیة ذات محرك

ماتۆڕسکیلى ناو ئاو

عدد

دانە 
15%1000

89 03 99 10

قوارب من فایبر كالس ذات محرك خارجي

بە لە م بە  ماتۆڕى نا جێگیر ده ره كى

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

89 03 99 20

قوارب من فایبر كالس بدون محرك

بەلەمى فایبەر گالس بە بێ ماتۆڕ

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین
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89 03 99 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە 
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

90.01

90 01 30 00
عدسة الصقة للزینة

عە ده سە ى چاو بۆ جوانكارى
100%10کغم

90 01 20 00
عدسة الصقة لالستعماالت طببیة

عە ده سە ى چاو پزیشکى
50%10کغم

90 01 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

90.03

90 03 11 00

اطار نضارة بالستیكى

1%10کغمچوارچێوەى چاوێلکە پالستیکى 

90 03 90 00
اجزاء

پارچەكان
1%10کغم

90.04

90 04 10 00
نظارات شمسیة

چاوێلکەى هەتاوى
3%10کغم

90 04 90 10
نظارات طبیة

چاوێلكە ى پزیشكى
3%10کغم

90 04 90 20
نظارات للوقایة المهنیة

چاوێلكە ى کرێکارى هە موو جۆرێك
3%10کغم

90 04 90 50
نظارات البعد الثالثي

(3D)دوورى  (3)چاوێلكە  بۆ بینینى 
3%10کغم

90 04 90 60
نظارات ماطور سكل

چاوێلکەى کاڵوى خودە
3%10کغم

90 04 90 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90.05

90 05 10 00
مناظر مقربة مزدوجة العین

دووربین دووچاوە
15%10ئامێر

90 05 10 10
مناظیر اعین 

دووربینى یەک چاو

عدد

دانە
10%10

90 05 80 10
تلسكوب مع اجزائها

تە لیسكۆب و پارچەكانى

عدد

دانە
10%50

90 05 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستى
5%10کغم

90.06

90 06 20 20
كامیرة فوتغرافیة عادیة

ئاسایى/  كامێره ى فۆتۆگراف 

عدد

دانە
10%10

90 06 20 30
كامیرة فوتغرافیة دیجتال

(دیجیتاڵ)ئۆتۆماتیك /كامێره ى فۆتۆگراف

عدد

دانە
10%15

90 06 40 10
كامیرة فوریة

(فورى)ده م و ده ست - كامێره ى ستۆدیۆ 

عدد

دانە
10%60

90 06 40 30
عدسة كامیرا

زوومى کامێرا
5%10کغم
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90 06 59 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

90 06 62 00
فالش كامیرا

فالشى كامێرا
5%10کغم

90 06 91 10
كلوب فالش کامیرا

گڵۆپى فالشى كامێره 
5%10کغم

90 06 91 20
ستاند بأنواعها

هەموو جۆرێک (ستاند)سێ پایە 
5%10کغم

90 06 99 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــــر لە پارچەکانى

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90.07

90 07 11 00
اجهزة تصویر سینمائیة

ئامێرى وێنەگرتنى ڤیدیۆى سینە مایى

عدد

دانە
10%300

90 07 91 00
دوالب لخزن افالم االشعة

دۆاڵب خانە ى هە ڵگرتنى فیلمى تیشك
5%10کغم

90.10

90 10 10 10

اجهزة ومعدات تظهیر االلي وافالم فوتغرافیة وسینمائیة

ئامێرى شوشتنەوە بو دیاركردنى فلیمى فوتوگرافى 

وسینەماى

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90 10 10 20

اوتوماتیك (اجهزة ومعدات)مختبرات لتحمیض االفالم 

تاقیگە ى شوشتنە وه ى فلیم و چاپ كردنى كارتى وێنە   

ئۆتۆماتیکى

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90 10 10 30

اوتوماتیک/مختبر غسل افالم و طبع افالم

ئۆتۆماتیك/ تاقیگە ى شوشتنە وه  و چاپكردنى وێنە 

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90 10 41 00

اجهزة طبع االفالم من اقراص رقیقة

ئامێرى چاپ كردنى وێنە  بە  فالش و میمۆرى كار ده كات

عدد

دانە
10%10

90 10 49 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90 10 50 00

اجهزة ومعدات لمختبرات التصویر الفتوغرافي

ئامێرو پێداویستى تر بۆ وێنەى فۆتۆگرافى

%10سیت
الفاتورة

لیستى کڕین

90 10 60 00

شاشات عرض الكتروني 

شاشەى  پێشاندانى ئەلكترۆنى

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90 10 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستى
5%10کغم

90 10 90 10
احواض غسل االفالم

قوتو شوشتنە وه ى  فیلم (حوض)تە شتى 
5%10کغم

90 10 90 20

اجهزة عرض سالید

پێشاندانى وێنە / سالید 

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90.11

90 11 10 00
مكرسكوب عادي

مایكرۆسكۆب عادى
3%10کغم
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 بەها بە دۆالر 

90 11 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستى
5%10کغم

90.13

90 13 10 00

مناظیر تحدید االهداف

دووربینى سەر چەک و یەک چاو

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90 13 20 00

اجهزة لیزر الالسلكیة

ئامێرى لێزەر بۆ نیشانە و دووربینى

عدد

دانە
10%

الفاتورة

لیستى کڕین

90 13 80 10
عدسات التكبیر في الجیب

(زه ڕه بین)هە موو جۆر  (عە ده سە )گە وره كە ر 
2%10کغم

90 13 80 20
عدسات االبواب

(عەدەسە)چاوێلكە ى ده رگا 
2%10کغم

90 13 80 90
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان
2%10کغم

90.14

90 14 10 00
بوصالت المالحة

قیبلەنما
2%10کغم

90.15

90 15 20 00
ادوات المساحة مقیاس االبعاد

لە  گە ڵ پاشكۆكان (پێوەرى گۆشە)ثیودۆالیت 

عدد

دانە
10%1000

90 15 30 00
مقیاس المستویات

(لیڤل)پێوەرى ئاراستەكان 

عدد

دانە
10%60

90 15 40 00
جهاز تحدید اتجاه الریاح

(نیشاندەرى ئاراستەى با)یەکەى کۆنتڕۆلى با 

عدد

دانە
10%100

90 15 80 10
GPSادوات واجهزة مساحة للتصویر الضوئي 

ى موبایل (GPS)ئامێرى شوێن ناسین 

عدد

دانە
10%100

90 15 80 20
مقیاس االنواء الجویة

پێوەرى كەش و هەوا
2%10کغم

90 15 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیەکان
2%10کغم

90.16

90 16 00 10
موازین حساسة للصیاغة

تە رازووى زێڕنگر و تاقیگە ى هە ستیار

عدد

دانە
10%25

90.17

90 17 10 00
کورنر/تسکویر/بورد کامل مع بالجکتور

کورنر/تیسکوێر/ بۆڕدى تە واو لە گە ڵ بالجكتۆر

عدد

دانە
10%50

90 17 20 10
ادوات واجهزة تخطیط

بۆردى نە خشە  كێشان ئاسایى
2%10کغم

90 17 20 20
فرجال

پڕگالى ئەندازیارى
5%10کغم

 90 17 20 30 
علبة عدد هندسي 

قوتوى ئامرازى ئەندازیارى
5%10کغم

90 17 30 10

اجهزة قیاس حساسة لقیاس السماکة

ڤیرنیا بۆپێوانە ى ئاسنى پیشە  سازى پێوەرى ئەستوورى

5%10کغم

90 17 30 20
زاویة القیاس

گۆنیا بۆ دارتاشى و ئاسنگەرى
5%10کغم

90 17 80 10
مسطرة قیاس

ڕاستە  هە موو جۆر
5%10کغم
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90 17 80 20
(فوت)قایش 

قایش مەترەو فوتە هەموو جۆرەکانى
5%10کغم

90 17 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستەکان
5%10کغم

90.18

90 18 11 00
اجهزة تخطیط القلب

ئامێرى هێلکارى دڵ

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 12 00
سماعة الطبیة لفحص المرضى

سە ماعە ى پزیشك

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 13 00
اجهزة تشخیص بالومیض االشعاعي

ئامێری اشعە رنین

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 14 00
Xاشعة 

(x)ئامیرى تێشك
%10ئامێر

صحة

تەندروستى

90 18 19 10
مقیاس ضغط الدم

(ضغط)ئامێرى پێوانە ى پاڵە پە ستۆى خوێن 
3%10دانە 

90 18 31 10
حقن لوضع الجبیره

ده رزى سرنج
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 31 20
محاقن للعیون واالذن والحنجرة

سرنجى گوێ شوشتن
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 31 30
امبوالت بالستیك

ئەمپولى پالستیک
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 31 50
کانوال

كانیوال
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 31 60
سائل لتنضیف العیون

(قطرەى چاو)شلە ى پاقژكە رى چاو

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 31 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 32 00
ابر لخیاطة الجروح

(برین)ده رزى عملیات 
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 39 20

مشابك جراحیة - ادوات توسیع الفتحات - مشارط - مباضع 

مرایة عاكسة للعین - سكاكین جراحة - مقصات - 

والحنجرة واالذن

مقەس /ئامرازى نە شتە رگە رى گشتى لە بابەتى شەفرە 

ئامێرى فراوان کردنى کونەکان وە ئاوێنەى /کەتەر /

پێچەوان کەر بۆ پشکنینى قورگ و گوێ

%10کغم
صحة

تەندروستى

90 18 39 30
قساطر وریدیة

چیلکەى تایبەت بۆ پشکنینى قوڕگ
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 39 40
اجهزة لقطع زجاج النضارات

ئامێرى بڕینى جامى چاوێلكە 

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 41 00
االت حفر االسنان

ده زگا/ ئامێرى پاكکردنى ددان

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 49 30
االت حشو االسنان

كورسى پزیشكى ددان و پاشكۆكانى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 50 10
اجهزة فحص البصر بالشحن

ئامێرى تاقیگە ى چاو بە  پاترى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 50 20
اجهزة فحص البصر

بۆ ژوورى نە شتە رگە رى/ ئامێرى تاقیگە ى چاو

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 50 40
اجهزە لفحص البصر دیجتال

ئامێرى پشكنینى چاو دیجیتاڵ

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 50 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

136



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

90 18 90 10
اجهزة لفحص االذن بالشحن

ئامیرى تاقیگەى گوێ بە پاترى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 90 20
اجهزة للتخدیر

ئامێرى بە نج كردن
%10ئامێر

صحة

تەندروستى

90 18 90 30
اجهزە لفحص انف و حنجرة

ئامێرى پشكنینى لوت ، قورگ
%10ئامێر

صحة

تەندروستى

90 18 90 60
اجهزة ناظور طبیة

ئامێرى نازورى پزیشکى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 90 70
لوازم لالجهزة البیطریة

پێداویستى ئامێرى ڤێتێرنەرى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 90 80
(تاتو)جهاز ازالة الوشم 

ئامێرى البردنى تاتۆ
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 90 81
كیس تنفس للتخدیر

(تخدیر)كیسى هە ناسە ئۆکسجین هەناسە بۆ سڕکردن 
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 90 82
مواد التخدیر متنوعة

كە ره ستە ى بێ هۆش كردنى جۆراو جۆر
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 18 90 83
عادي (تاتو)جهاز الوشم 

ئامێرى دانانى تاتۆ لەسەر لەش ئاسایى دەستى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 90 84
متطورة (تاتو)جهاز الوشم 

ئامێرى دانانى تاتۆ لەسەر لەش پێشکەوتوو

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 90 85
جهاز لتجمیل الجلد لیزري

ئامێرى جوانکارى لێزەرى بۆ پێست

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 90 86

جهاز لالزالة حب الشباب حجم صغیر

ئامێرى جوانکارى لێزەرى بچووک بۆ البردنى زیبکە

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 18 90 90

جهاز التجمیل لالزالة شعیرات بالیزر

ئامێرى البردنى موو،پەڵە،ساردکەرەوەى پێست لێزەرى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90.19

90 19 10 10
حجم کبیر (مساج)جهاز تدلیک الجسم 

گەورە (مساج)ئامێرى شێالنى لەشى 

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 20
جهاز تنظیف و تجمیل اوجة بخارى كهربائي ئامێرى 

(كاره بایى)پاككردنە وه و جوانكردنى ڕومە ت هە ڵمین 

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 30
جهاز تدلیك الجسم صغیر كهربائي

(کارەباى)ئامێرى شێالنى لەشى مرۆڤ بچووک 

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 40
جهاز تدلیك الجسم غیر كهربائي

ئامێرى شێالنى لە ش

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 50
حزام الرشاقة كهربائي صغیر

پشتێنى ڕەشاقە کارەبایى بچووک

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 60
حزام الریاضة لرفع االثقال

پشتێنى کەمەر وەرزشى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 70
مخدة العنق طبي

(ملگیرى پزیشكى)ملوانە ى بالینە ى مل 

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 80

تغلیف دوشم سیارات حراري للتدلیك

سەرکوشنى ئۆتۆمبێل هیتەر و مەساج بە پاترى کاردەکات

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 19 10 81
واقیات مطاطیة لألرجل و الید

بابەتەکانى قاچ بەند و دەست بەند
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 19 20 00
اجهزة انعاش بالتنفس االصطناعي و غیرها 

(تنفسى استناعى)ئامێرى ئۆكسجینى نە خۆشان 
%10ئامێر

صحة

تەندروستى

90.20
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90 20 00 10
( قطعة1باكیت )فلتر اوكسجین )مصفي 

( دانە 10باكیت )فیلتە رى ئۆكسجین 
%10باكیت

صحة

تەندروستى

90 20 00 20
قناع الوقایة من الغازات الساحة

قیناعى غاز

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90.21
صحة

تەندروستى

90 21 10 50
حزام طبي

(پشتێنى پزیشكى)پشت بە ندى پزیشكى 

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 21 10 60
عكازة

دارشە قە / گولتە ى پە ك كە وتە 
%10جووت

صحة

تەندروستى

90 21 31 00
اعضاء اصطناعیة لجسم البشري

بەشى دەستکردى لەشى مرۆڤ
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 21 39 10
عدسات مختبریة

 (عدسە)چاوه  شوشە  بۆ تاقیگە 
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 21 90 40

جهاز تجفیف االذن

ئامێرى ووشک کەرەوەى گوێ بچووک بە پیل کاردەکات

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 21 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90.22

90 22 12 00
جهاز سونار الطبیة

ئامێرى سۆنار بۆ کارى پزیشکى
%10ئامێر

صحة

تەندروستى

90 22 19 10
جهاز لكشف الحقائب واالمتعة

سۆنار بۆ پشکنینى کەس و جانتا (سکانەر)ئامێرى 

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 22 19 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90.23

90 23 00 00

هیكل بشري و )هیكل و نمادج خصیصا لتعلیم و شرح مثل

(حیواني

(ڕووه ك.ئاژه ڵ.مرۆڤ)پە یكە رى تاقیگە  بۆ فێربوون 

%10کغم
صحة

تەندروستى

90.24

90 24 80 00

جهاز على شكل قلم لفعص صبغ السیارات

ئامێرى تایبەت بە چاککردنى شوختى ئۆتۆمبێل و پشکنینى 

ئۆتۆمبێل

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 24 90 10
ورق لفحص البخار

كاغە زى پشكنینى هە ڵم
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 24 90 20
ورق لفحص غاز

كاغە زى پشكنینى گاز
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 24 90 30
ورق لفحص درجة الحرارة

كاغە زى پشكنینى پلە ى گە رمى
%10کغم

صحة

تەندروستى

90.25

90 25 11 00
مقیاس الحرارة بانواعها 

پێوه رى پلە ى گە رماى نە خۆش هە موو جۆر

ده رزه 

ن
10%

صحة

تەندروستى

90 25 80 10
مقیاس الكثافة

پێوەرى چڕى
10%

صحة

تەندروستى

90 25 80 20
مقیایس الرطوبة

پێوانەى شێ دارى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 25 80 30
عداد لقیاس الهواء المظغوط

گێچى هەوا بۆ سەر پرێس
%10کغم

صحة

تەندروستى

90.26
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90 26 80 10
جهاز مص دماء الجروح

مژه رى خوێنى برین
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 26 80 20
جهاز مص نخاع العظم

مژه رى مۆخى ئێسك
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 26 80 30
اشرطة مختبریة

شریتى تاقیكردنە وه ى
%10کغم

صحة

تەندروستى

90 26 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90.27

90 27 80 10
جهاز لفحص االدرار

ئامێرى پشكنینى میز

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 27 80 20
جهاز فحص الدم

ئامێرى پشكنینى خوێن

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 27 80 30
جهاز مختبریة لتحلیالت المرضیة

فراره / ئامێرى تاقیگە یى شیكارى نە خۆشى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 27 80 40
جهاز تعقیم مواد الطبیة

ئامێرى تە عقیم كردنى كە ل و پە لى پزیشكى

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 27 80 50
جهاز لفحص المشروبات الكحولیة

ئامێرى پشكنینى كحول

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90 27 80 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%

صحة

تەندروستى

90.28

90 28 10 10
قیاس عداد الطار السیارات

گێچى هەوا بۆ تایەى ئۆتۆمبێل
5%10کگم

90 28 20 10
عداد المیاه

(سە عاتى ئاو )پێوه ر 
5%10کغم

90 28 20 20
جهاز عداد الوقود نوع عادى

ئاسایى (عداد)ئامێری ژمێریاری سوتە مە نى 
5%10کغم

90 28 30 10
عداد كهربائي

پێوەرى کارەبا
5%10کغم

90 28 30 20

جهاز قیاس الكهرباء للمخازن والمختبرات

ئامێرى پێوانى پلەى کارەباى دیجیتاڵ بۆ  تاقیگەو کۆگا

5%10کغم

90 28 90 00

اجهزة ولوازم

پارچەو پێداویستى

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

90.29

90 29 10 10
عدادات االنتاج

گێچ بەرهەم هێنان
5%10کغم

90.31

90 31 80 10
اجهزة فحص وضبط محركات السیارة

ئامێری پشکنین و ڕێکخستنى بزوێنەرى ئۆتۆمبێل
50%10کغم

90 31 80 20
اجهزة فحص غسل السیارات

ئامێرى پشکنینى عەقل بچووک بۆ ئۆتۆمبێل

عدد

دانە
10%50

90 31 80 30
اجهزة فحص عقل السیارة كبیر

ئامیرى پشکنینى عەقل گەورە بۆ ئۆتۆمبێل
50%10کغم

90 31 80 40
حساس سیارة

ئامێرى هەستیار بۆ ئاگادارى دواوەى ئۆتۆمبیل
50%10کغم

90 31 80 50
(جهاز انذار)جهاز المنبە للسیارة 

ئامێرى ووریا کەرەوەى ئۆتۆمبێل
50%10کغم
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90 31 80 60
جهاز قیاس جودة البانزین

بچووک. ئامێرى پشکنینى بنزین
50%10کغم

90 31 80 70
جهاز قیاس محركات الكاز

(گاز)ئامێرى پشکنینى پەمپى دیزل 
50%10کغم

90 31 80 80
جهاز فحص النوزل

ئامێرى تێست کردنى نۆزڵ ئاسایى
50%10کغم

90 31 80 81

جهاز فحص قطع الوایارات داخل الجدران

ئامێرى دۆزینەوەى وایەرو بۆڕى لەناو دیوار بچووک 

دەستى

50%10کغم

90 31 80 90
جهاز قیاس كیبل

ئامێرى تێستى کێبل
50%10کغم

90 31 90 00
اجزاء ولوازم

پارچەو پێداویستیةكان
50%10کغم

90.32

90 32 10 00
ثرموستات قیاس درجة الحرارة

ترموستات ئامێرى پێوانى پلەى گەرمى
50%10کغم

90 32 10 20
مقیاس درجة حرارة كهربائي

ڕێکخەرى گەرمى ئاو و هەوا کارەبایى
50%10کغم

90.33

90 33 00 00
ورق تخطیط القلب

کاغەزى تایبەت بە هێلکارى دڵ
50%10کغم

ساعات ید كهربائیة لقیاس الفترة الزمنیة بوسیلة اضهار 00 11 01 91.0191

الیة فقط

کاتژمێرى دەست کارەبایى بۆ پێوانى كات

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

(معادن ثمین)ساعات ید ماركة ثمینة 10 11 01 91

(كانزاى بەنرخ)كاتژمێرى ده ستى مارکە بە نرخ 
عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

ساعات ید ماركة10 19 01 91

كاتژمێرى ده ستى بابە تى مارکە
عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91 01 20 00

ساعة مطلیة بالذهب

كاتژمێر بە زێر داپۆشراو
عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91 01 21 20

ساعات مصنوعة من الذهب یدوي

كاتژمێرى دەستى لە  زێر دروست كراو
عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91 01 29 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91.02

91 02 19 00
ساعات یدویة عادیة

كاتژمێرى ده ستى  ئەلكترۆنى ئاسایى

عدد

دانە
15%2

91 02 21 00
ساعات ید الكترونیة عادیة

كاتژمێرى ده ست هە ره مە كى

عدد

دانە
15%0.5

91.05

91 05 11 00
ساعة منبهة كهربائیة

كاتژمێرى ئاگاداركردنەوە كارەبایى

عدد

دانە
15%2

91 05 21 00
ساعات جداریة بالكهرباء

كاتژمێرى دیوار كارةبایى

عدد

دانە
15%

25

91 05 29 00
ساعة جداریة بطاریة

كاتژمێرى دیوار بەپیل كاردەكات

عدد

دانە
15%4
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91 05 91 10
ساعة منظر طبیعي

کاتژمێرى دیمەنى سروشتى

عدد

دانە
15%25

91 05 91 20
ساعة ستاند للقاعات

کاتژمێرى  وەستاو بۆ هۆڵى گەورە

عدد

دانە
15%150

91 05 99 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91.06

91 06 10 10
ساعة منضدیة

كاتژمێرى مێز هە موو  جۆر

عدد

دانە
15%1

91 06 10 20
ساعة منبهة

کاتژمێرى  ئاگادارکردنەوە

عدد

دانە
15%1

91 06 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91.11

91 11 80 00 

ظروف ساعات

كیفى کاتژمێر جگە لە كیفى  کاتژمێرى گران بەها

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91.13

91 13 10 00

أساور ساعة مطلي بالذهب

زنجیرى کاتژمێر ئاوه  زێر گرانبە ها

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91 13 20 00

سیور ساعة بالفضة

(كڕۆم)قایشى كاتژمێر لەکانزایى ئاسایى 

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91 13 90 10
سیور ساعة نایلون

قایشى کاتژمێر نایلۆن ئاسایى
1%15کغم

91 13 90 20
سیور ساعة جلد

قایشى كاتژمێر چە رم
1%15کغم

91 13 90 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%

الفاتورة

لیستى کڕین

91.14

91 14 90 00
اجزاء اخرى للساعات من ضمنها مكائن الساعات

پارچەکان و پێداویستیەکان و مەکینەى کاتژمێر
5%15کغم

92.01

92 01 10 00
بیانو عمودي االوتار

(ژێ وەستاو)پیانۆ ستوونى 

عدد

دانە
15%50

92 01 20 00
بیانو بالذیل أفقي االوتار

پیانۆى بەکلک ژێ ئاسۆیى

عدد

دانە
15%50

92 01 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%50

92.02

92 02 10 10
جلو

چە لۆ هە موو جۆر

عدد

دانە
15%50

92 02 10 20
جوز

جە وزه 

عدد

دانە
15%10

92 02 10 30
كمانجة كهربائي

كە مانجە ى كاره بایى

عدد

دانە
15%50
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92 02 90 10
عود

کەمانجە/عود

عدد

دانە
15%25

92 02 90 20
كیتار عادي

ئاسایى/گیتار 

عدد

دانە
15%15

92 02 90 30
قانون

قانون

عدد

دانە
15%30

92 02 90 40
كیتار كهربائي

كاره بایى/گیتار 

عدد

دانە
15%30

92 02 90 50
ساز

ساز

عدد

دانە
15%10

92 02 90 60
سنتور

سە نتور

عدد

دانە
15%20

92 02 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%20

92.04

92 04 10 00
اكوردیون

ئۆكۆردیۆن

عدد

دانە
15%40

92 04 20 10
میلودك

میلۆدیك

عدد

دانە
15%10

92 04 20 20
كونتر باص

كۆنتراباس

عدد

دانە
15%50

92.05

92 05 10 10
(كالرنیت)ادوات نفخ نحاسیة 

كالرنێت

عدد

دانە
15%10

92 05 10 20
سكسیفون

سە كسە فۆن

عدد

دانە
15%30

92 05 10 30
فلوت

فلوت

عدد

دانە
15%10

92 05 10 40
ناي

شمشاڵ

عدد

دانە
15%5

92 05 10 50
بوق

زوڕنا

عدد

دانە
15%5

92 05 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%5

92.06

92 06 00 10
طبل كبیر

ده هۆڵ

عدد

دانە
15%5

92 06 00 20
طبل صغیر او ایقاع

(تە پڵ)دمبك 

عدد

دانە
15%2

92 06 00 30
طبل مزدوج

(بامبوسى)جووت  (تە پڵ جمك)تە پڵ 

عدد

دانە
15%5

92 06 00 50
جاز

جاز

عدد

دانە
15%25

92 06 00 60
مجموعة طبول كهربائیة

درامس كۆمە ڵە  كاره بایى
300%15سیت

92 06 00 70
طمبور

تە نبور

عدد

دانە
15%10

92 06 00 80
دفة

ده فە 

عدد

دانە
15%2

92 06 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%2
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92.07

92 07 10 10
جهاز تنظیم الصوت

(رێكخە ر و گە وره كە رى ده نگ و مۆزیك)مۆنتاربۆ 
300%15سێت

92 07 10 20
دي جي

كامل - DJئامێر 

عدد

دانە
15%400

92 07 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%400

92.08

92 08 90 11
اورك مبرمج صغیر

 بچووك ،  كاره بایى500مۆدێل / ئۆرگ بە رنامە دار 

عدد

دانە
15%200

92 08 90 12
اورك مبرمج وسط

 ناوه ند ،  كاره بایى2000مۆدێل / ئۆرگ بە رنامە دار 

عدد

دانە
15%500

92 08 90 13

اورك مبرمج كبیر

 گە وره  ،  كاره بایى3000مۆدێل / ئۆرگ بە رنامە دار 

عدد

دانە
15%700

92 08 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
15%700

92.09

92 09 91 00
اجزاء بیانو

یەدەگ و پێداویستى پیانۆ
5%15کغم

92 09 92 00
أوتار

یەدەگ و پێداویستى ژێدار
5%15کغم

92 09 93 00
اجزاء ومواد احتیاطیة موسیقیة معدنیة

یەدەگ و پێداویستى مۆسیقا لە کانزا دروست کراو
5%15كغم

92 09 94 00
اجزاء ومواد احتیاطیة موسیقیة 

یەدەگ و پێداویستى ئامێرى مۆسیقا
5%15کغم

92 09 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
5%15کغم

93.01

اسلحة مدفعیة مدافع وهاون00 11 01 93

(هاوەن)چەکە تۆپ هاوێژەکان وەکو تۆپ و بۆمبا هاوێژ 

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93.02

مسدس00 00 02 93

دەمانچە
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93.04

93 04 00 20

بنادق الصید

بە پاڵەپەستۆ (جفتە )تاپڕ هە موو جۆر 

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 04 00 30

بنادق للطیور

(بادى)تفە نگى هە وایى 

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 04 00 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93.05

93 05 10 10

غالف مسدس

کیفکى دەمانچە

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین
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HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

93 05 10 20

کلبجات

%30کغمکەلەپچە
الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 29 10

ستاند سالح

سێپاى سیالح

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 29 30

مطارة ماء

%30کغمزەمزەمەى ئاو لە قوماشى سەربازى
الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 29 40

کیس یطغ

%30کغمکیسى یاتاق سەربازى تەجهیزات
الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 29 50

طقم تنظیف السالح

%30کغمتاقمى پاککردنەوەى سیالح
الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 91 10

الیت سالح

الیتى سەر سیالح
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 91 20

تغلیف السالح

کیفکى سیالح و قۆنداغ
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 91 30

وایر تنظیف

وایەرى پاککردنەوەى سیالح
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 91 40

درع مخازن

هێلەگى مەخزەن درع
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 91 50

علبة صغیرة

عەلبەى کەل و پەلى پاککردنەوەى سیالح
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 91 60

نطاق حزام

%30کغمنیتاقى سەربازى
الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 91 70

مطارة

%30کغمفافۆن سەربازى+باغە+مەتارەى ئاو پالستیکى
الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 99 10

تغلیف البندقیة الصید

کیفکى تاپر
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 99 20

جعبة سالح فخذ

جعبەى ڕان
عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93 05 99 30

طقم مخازن من جلد

%30تاقم1تاقمى مەخزەن لە چەرم دروستکراو
الفاتورة

لیستى کڕین

93.06

93 06 21 10

رصاص صید للرمایة الریاضیة

گوڵەى ڕاو و وەرزشى

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین
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ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

93 06 21 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

93.07

93 07 00 10

مستلزمات عسکریة

%30کغمپێداویستى سەربازى
الفاتورة

لیستى کڕین

94.01

94 01 30 00
مقاعد دوارة

کورسى دەوار شیاو بۆ گۆرینى بەرزى و نزمى
1%10کغم

94 01 50 00
مقاعد خیزران

کورسى لە عەیزەران و دارى تر
1%10کغم

94 01 61 00
مقاعد واالثاث المنزلیة من خشب منجدة

(قەنەفە)مۆبیلیاتى ناوماڵ لە دار و هەموو جۆرێ 
1%10کغم

94 01 69 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

94 01 71 20
كراسي للطفل لتعلیم المشي

ڕەوڕەوەى منااڵن دار
1%10کغم

94 01 80 14
مرجوحة

جۆالنە
1%10کغم

94 01 80 19
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

94.02

94 02 10 10
كرسي طب االسنان واجزاؤها

کورسى ددان سازان و پارچەکانى
%10کغم

صحة

تەندروستى

94 02 10 20

كراسي الحالقین

%10کغمکورسى سەرتاشین
الفاتورة

لیستى کڕین

94 02 10 30
كرسي توالیت للمرضى

كورسى توالێت بۆ نە خۆش
0.5%10کغم

94 02 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

94 02 90 10
سریر غرفة عملیات

قە ره وێڵە ى ژوورى نە شتە رگە رى
%10کغم

صحة

تەندروستى

94 02 90 20
....سریر مریض

قە ره وێڵە ى نە خۆشخانە 
%10کغم

صحة

تەندروستى

94 02 90 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

94.03

94 03 10 10

طاوالت مكاتب والمنازل من معادن

بۆ ماڵ و نووسینگە (ئاسن  )مێز دروست کراوى کانزا 

0.75%10کغم

94 03 10 20

طاوالت مصنوعة من المعادن عدا الحدید

مێز دروست کراوى کانزا جگە لە ئاسن بۆ ماڵ و 

نووسینگە

0.75%10کغم

94 03 10 40
 من المعادنTVطاوالت 

مێزى تەلەفزیۆن هەموو جۆرێک لە کانزا
1%10کغم

94 03 10 50
خزان مكتب

دۆاڵبى ئاسن بۆ فەرمانگە و نوسینگە
0.75%10کغم
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ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

94 03 10 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%0.75

94 03 30 10
مستلزمات منزلیة من الخشب

مۆبیلیات ناوماڵ لە دار
1%10کغم

94 03 30 20
طاوالت بالعجالت خشب

مێزى دار بە تایە
1%10کغم

94 03 30 30
خزانات لحفظ الملحقات الكهربائیة

دوالب بۆ پاراستنى سەرەتاکان كارەبایى
1%10کغم

94 03 30 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1

94 03 50 10

اطقم غرف النوم كاملة من الخشب

مۆبیلیات ناوماڵ لە دار و هەموو جۆرێ تاخمى نوستن

1%10کغم

94 03 50 20
خزانة مالبس

کانتۆرى دار
1%10کغم

94 03 50 30
مهد للطفل

(بێشکە  )الندک 
1%10کغم

94 03 50 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

94 03 70 10
اثاث بالستك منزلي

مۆبیلیاتى ناوماڵ لە پالستیک
0.5%10کغم

94 03 70 20
اثاث بالستك مکتبي

مۆبیلیاتى نوسینگە لە پالستیک
0.5%10کغم

94 03 70 30
اثاث بالستك مدرسي

مۆبیلیاتى قوتابخانە لە پالستیک
0.5%10کغم

94.04

94 04 10 00
دوشك اسفنج بنوابض

دۆشەکى سپرینگ
1.5%10کغم

94 04 29 10
دوشك اسفنج

دۆشەکى ئیسفەنج ئامادە کراو هەموو جۆرێک
1.5%10کغم

94 04 29 60
دوشك كهربائي

دۆشە كى كاره بایى
1.5%10کغم

94 04 29 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1.5

94 04 30 00
اكیاس نوم

کیسە خەو هەموو جۆرێک
1.5%10کغم

94 04 90 10
(كهربائي وعادي)لحاف 

لێفە كاره بایى و ئاسایى
1.5%10کغم

94 04 90 20
(مخدة)كوشات بانواعها 

گۆشەى ناوماڵ و پاڵپشتى
1.5%10کغم

94 04 90 30
مساند ومقاعد بوف لالرائك

كورسى دةسك دار
1.5%10کغم

94 04 90 40

كیس من االسفنج+شرشف + مخدة + سیت او اطقم لحاف 

(بالیف-چەرچەف-لیفە-دۆشک)سیتى سەر تەختى مندال
1.5%10کغم

94 04 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1.5

94.05

94 05 10 10
ثریات واجهزة انارة للسقوف والجدران والبراكیت

ثوره یا بە  گڵۆپە وه  بە  دیوار بە  ستراوە براکێت
2%10کغم
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ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

94 05 10 20
انارة مسارح دیسكو

دیسکۆالیت
2%10کغم

94 05 20 40
اجهزة انارة للطاوالت والمكاتب

بابەتى ڕوناککەرەوە بۆ سەر مێز و نوسینگە
1.5%10کغم

94 05 30 00
اجهزة ضوئیة لشجرة عید المیالد وبانواعها

جەلە گلۆپى ڕازانەوە ئاسایى و ڕەنگدار
2%10کغم

94 05 40 10

بروجكتر للشوارع ومصابیح للبوابات والحدائق العامة

بالجکتۆرى ڕەنگین هە موو جوریك  بۆ شەقام و 

دەروازەو پاڕک

1%10کغم

94 05 40 20

مصابیح االالت واالستودیو والتصویر )مصابح خاصة 

(الخ...الفتوغرافي ومصابیح النوافذ والمعارض 

بالجكتۆرى ستۆدیۆ
1.5%10کغم

94 05 40 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1.5%10کغم

94 05 50 10

لمبة غیر کهربائیة

گلۆپ و پالجکتۆر بەشانەى تیشکى رۆژ کاردەکات 

براکێتى ڕوناکى

1%10کغم

94 05 50 30
لوکس غاز

لۆکس غاز
1%10کغم

94 05 60 10
اشارات مضیئة و لوحات ارشادیة او اعالمیة مضیئة

لەوحەى ڕێکالم و هاوشێوەکانى لەگەڵ پاشکۆکانى
1%10کغم

94 05 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1

94.06

94 06 00 14
جمیع مبانی مسبقة الصنع من لدائن

كابینە ى ئاماده كراو و هەڵوەشاوە لە پالستیک
0.5%10کغم

94 06 00 24
جمیع مبانی مسبقة الصنع من الخشب

كابینە ى ئاماده كراو و هەڵوەشاوە لە دار
2%10کغم

94 06 00 34
جمیع مبانی مسبقة الصنع من الحدید والمعادن

كابینە ى ئاماده كراو و هەڵوەشاوە لە ئاسن
1%10کغم

94 06 00 49
جمیع مبانی مسبقة الصنع من فایبر کالس

كابینە ى ئاماده كراو و هەڵوەشاوە لە فایبركالس
1%10کغم

95.01

 عجالت3دراجة اطفال 10 00 01 95

پاسکیلى سێ تایە بۆ مندااڵن
2%10کغم

95 01 00 20
سیارة اطفال بالشحن والدواسات

ئۆتۆمبێلى منااڵن بە شەحن و پایدەر کاردەکات
2%10کغم

95 01 00 30
سكوتر غیر كهربائي

خشۆکى یەک پێ
2%10کغم

95 01 00 40
سكوتر شحن

(سکۆتەر)خشۆکى بن پێ شەحن 
2%10کغم

95 01 00 50
دراجة شحن

پایسکلى منااڵن بە شەحن و پایدەر کار دەکات
2%10کغم

95 01 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%2

95.02

95 02 91 40
مالبس وتوابعها واغطیة راس واحذیة

جل و بە رك وكال و بیالو بو یارى
1%10کغم

95 02 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1
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ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

95.03

95 03 30 10
العاب ورقیة

شێوەى وێنەى کاغەزى بۆ یارى مندااڵن
1%10کغم

95 03 50 00
صفارة اطفال

فیكةى مناالن
0.25%10کغم

العاب كهربائیة00 70 03 95

هەموو یارى مناالن لە پالستیک
0.25%10کغم

95 03 80 10
دراجة ناریة لالطفال بالشحن

ماتۆرى گەمەى منااڵن بە شەحن و پایدەر کاردەکات
2%10کغم

95 03 80 20
جمیع العاب االطفال بالبطاریة

گەمەى منااڵن پاترى
0.25%10کغم

95 03 80 30
العاب اطفال كونترول

گەمەى مناالن کۆنتڕۆڵى
0.25%10کغم

95 03 80 40
العاب بالستك

گەمەى منااڵن پالستیکى
0.25%10کغم

95 03 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%0.25

95.04

95 04 10 10

العاب الفیدیو من النوع المستعمل مع جهاز استقبال تلفزیون 

 (اكس بوكس و بلي ستیشن)في المنازل 

،ئێکس بۆکس،(پلەى ستێشن)ئەتارى  لێزەرى 

عدد

دانە
10%75

95 04 10 20

العاب فیدیو للصاالت

ئەتارى گەورە تایبەت بۆ هۆلەکانى یارى
عدد

دانە
10%75

95 04 10 30
 pspلعبة العاب الکترونیة بأقراص لیزریە

pspئەتارى منااڵن  ئەلیکترۆنى

عدد

دانە
10%25

95 04 10 40
اتاري یدوي لالطفال

ئەتارى ئاسایى مندااڵن بە دەستى
1%10کغم

95 04 10 60
یدة اتاري

دەسکى ئەتارى
5%10کغم

95 04 10 70
اجزاء ولوازم

كە ل و پە لى یە ده گى پلە ى ستە یشن
5%10کغم

95 04 10 80
مستلزمات بلي سیشن

دەسکى پلەى ستێشن و ئێکس بۆکس و لەو بابەتانە
5%10کغم

95 04 20 10
میز بلیارد

مێزى بلیارد
1%10کغم

95 04 20 20
طباشیر بلیارد

تەباشیرى بلیارد
1%10کغم

95 04 20 40
عصا بلیارد

دارى بلیارد
0.75%10کغم

95 04 20 50
كرات بلیارد

 دانەیى16تاخمى / تۆپى بلیارد
0.75%10کغم

95 04 20 60
زار طاولي

زارى تاوڵە
0.75%10کغم

95 04 20 70
طاولة العاب فیشة

مێزى یارى فیشە
1%10کغم

95 04 20 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10دانە

95 04 30 10
العاب شطرنج

یارى شەترەنج

طاقم

تاخم
10%1
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کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

95 04 30 20
طاولة زار

یارى تاوڵە

طاقم

تاخم
10%1

95 04 40 00
ورق لعب

 دانە108دوو پاکێت / کاغەزى گەمە 
1%10کغم

95 04 40 10
لعب دومینة

یارى دۆمینە

طاقم

تاخم
10%1

95 04 40 20
دعبل زجاج

(هەلمەت،تبەل)کەلال
1%10کغم

العاب اوكي30 40 04 95

OKگەمەى 
1%10باکیت

95 04 40 40
العاب اطفال من معادن

گەمەى مناالن لە کانزا هەموو جۆرێک
1%10کغم

95 04 40 50
العاب ورق لالحتفاالت و مهرجانات التسلیة

یارى کاغەزى بۆ بۆنەو ئاهەنگەکان
1%10کغم

95 04 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1

95.05

95 05 10 00
اصناف احتفاالت اعیاد المیالد

بابەتى بۆنەو ئاهەنگى لە دایک بوون
2.5%10کغم

95 05 10 10
نفاخات بالونات

باڵۆن بۆ بۆنەو ئاهەنگ
0.25%10کغم

95.06

95 06 11 00
زالجات ثلج

خلیسکەى سەر بەفر
0.75%10کغم

95 06 1200
مثبتات الزالجات

(دارى سە ر بەفر )دەسک 
0.75%10کغم

95 06 31 00
عصا الكولف والهوكي

دارى هۆکى و گولف
0.75%10کغم

95 06 40 00
طاولة تنس 

مێزى تێنس لەگەڵ پایە
1%10کغم

95 06 51 10
مضارب تنس

ڕیکتەى تێنسى میز
0.75%10کغم

95 06 51 20
مضارب تنس باوتار او بدونها

ڕێکتەى تێنسى سەر زەوى
0.75%10کغم

95 06 51 30
(مضرب)لعبة الریشة 

ڕیکتەى یارى ڕیشە
0.75%10کغم

95 06 59 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.75%10کغم

95 06 61 00
كرة تنس

سەرمێز/ سەرزەوى/ تۆپى تێنسى
0.75%10کغم

95 06 61 10
كرة ریشة

تۆپى ڕیشە
0.75%10کغم

95 06 62 00
جمیع الكرات القابلة للنفخ

هەموو تۆپێکى هەواى تێدەکرێت
0.75%10کغم

95 06 91 10
اثقال

سەنگى ئاسن بۆ هاویشتن و بۆ بەرزکردنەوە
0.75%10کغم

95 06 91 20
سبرنک

سپرینگى سینگ
0.75%10کغم

95 06 91 30
قرص اثقال

تۆپە ئاسن
0.75%10کغم
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

95 06 91 40
العاب الرمح

ڕمى هاوێشتن
0.75%10کغم

95 06 91 50
شفت لرفع االثقال

شەفتى ئاسن وەرزشى
0.75%10کغم

95 06 91 60
كراسي للرشاقة ثابت

کورسى ئاسن بۆ وەرزش
0.75%10کغم

95 06 91 70
قوس وسهم

تیروکەوانى وەرزشى
1%10کغم

95 06 91 80
سبرنك لقبض الید

سپرینگى دەست
0.75%10کغم

95 06 91 90

جهاز لرشاقة الجسم بانواعە

کارەبایى ئەلکترۆنى (رشاقە)ئامێرى جوانکارى لەش 

1%10کغم

95 06 91 91
جهاز للرشاقة عادي

ئاسایی/ ئامێرى جوانکارى لەش 
1%10کغم

95 06 91 92
خوذة حدیدیة

کاڵوى ئاسن بۆ یارى شەڕە شمشێر
1%10کغم

95 06 91 94
مخدة للمالكمة

تورەکەى بۆکسێن
0.75%10کغم

95 06 99 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%0.75

95.07

95 07 20 10
قصبات لصید االسماك

(سناره )قوالبى ڕاوى ماسى تە واو 
1%10کغم

95 07 20 20
سنارة لصید االسماك مثبتة بخیط

ده مى قوالبى ماسى گرتن ئەگەر داویشى لەگەڵ بێت
1%10کغم

95 07 20 30
شبکة الخراج االسماك من الحوض

شەبەکە بۆ دەرهێنانى ماسى لە حەوزدا
1%10کغم

95 07 30 00
بكرات خیط صید االسماك

بەکرەى ڕاوە ماسى
1%10کغم

95 07 20 50
شبکة لصید االسماک

تۆڕى ڕاوە ماسى
1%10کغم

95 07 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

95.08

95 08 1000

سیرك ومجموعة حیوانات متنقلة

%10کغمسیرك
الفاتورة

لیستى کڕین

95 08 90 10
اراجیح دوارة

جۆالنەى منااڵن بە کۆنتڕۆل کاردەکات
1%10کغم

95 08 90 30
مرجوحة حدیدیة بانواعها

جۆالنەى ناو باخچە هەموو جۆرێک
1%10کغم

95 08 90 90

العاب حدائق غیر كهربائیة

پێداویستەکانى شارى یارى دروست کراوى ئاسن کارەبایى 

جگە لە ئامێرە ئەلیکترۆنیەکان
1%10کغم

96.01

العاج ومصنوعات العاج00 10 01 96

(عاج)دروست کراوەکان لە شەفرەى فیل 

%10کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

96.02
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96 02 00 10
اقراص من الشمع اصطناعیة لخالیا النحل

شەمێى پیشەسازى بۆ شانەى هەنگ
1.5%10کغم

96.03

96 03 10 00
مكانس وفراجیل من اغصان النخل

پوش و حە سیر/ (گسك)گێسكى خورما و ئیتر 
0.25%10کغم

96 03 21 00
فراشي االسنان

فلچە ى ددان
2%10کغم

96 03 29 10
فراشي الحالقة

فڵچە ى ڕیش تاشین
2%10کغم

96 03 29 20
فراشي الشعر

فڵچە ى نیگرۆو سیشوار
3%10کغم

96 03 29 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
3%10کغم

96 03 30 00
فراشي متنوعة للكتابة والرسم والكوزمتك

فڵچە ى جۆراوجۆرى وێنە كێشان ونوسین وكوزماتیك
0.5%10کغم

96 03 40 00
فراشي الدهان بانواعها

فڵچە ى بۆیاخ گە وره و بچوك هە موو جۆرێك
2%10کغم

96 03 90 10
فراشي تنظیف الحمامات

فڵچە بۆ پاککردنەوەى ئاو دەست 
0.25%10کغم

96 03 90 30
فرشاة تنظیف االرضیات

بۆ پاککردنەوەى ناو ماڵ(ڕیشدار- الستیک )فلچە 
0.5%10کغم

96 03 90 40
فرشاة سیم

فڵچە ى تێل
0.5%10کغم

96 03 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

96.0410%

96 04 00 00
غرابیل ومناخیل

غە ربیل و هێلەک دەستى بێژینگ و بێژینگى دەستى
0.25%10کغم

96.06

96 06 21 00
ازرار بالستك

قۆپچە لە پالستیک/دوگمە
1%10کغم

96 06 22 00
ازرار من المعادن

قۆپچە لە کانزایى ئاسایى/دوگمە
1%10کغم

96 06 29 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

96.07

96 07 11 00
سحابات بانواعها

زنجیرى جل و بەرگ هەموو جۆر
1%10کغم

96 07 20 00
طبقات

دوگمەى زنجیرى جل و بەرگ
1%10کغم

96.08

96 08 10 10
قلم جاف حبر

قە ڵە م جاف ئاسایى
0.25%10کغم

96 08 10 20
اقالم باكر

(شیفەر،پارکەر)قە ڵە م جاف جۆرى باش 
0.75%10کغم

96 08 31 10
اقالم رسم بالحبر

قە ڵە مى ڕه سم بە حبر
1%10کغم

96 08 31 20
قلم هندسة

قە ڵە مى ئە ندازیارى تایبە ت بە  ترێس
1%10کغم

96 08 31 30
قلم حبر

قە ڵە م پاندان جۆرى باش
1%10کغم
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96 08 31 50
قلم سوفت

قە ڵە مى سۆفت
1%10کغم

96 08 39 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر

عدد

دانە
10%1

96 08 50 00

(سیت)طقم اقالم هدایا 

5%10کغم(شیفەر ،پارکەر ، جاف)لە  (سێت)قەلەم بە شێوەى کۆمەلە 

96 08 60 00

رؤس اقالم للحبر والجاف

نوكى قە ڵە م جاف ،نوکى قەڵەم پاندان ، نەکى قەڵەم سۆفت

1.25%10کغم

96 08 60 10
قلم میكانیك

قەلەم میکانیک
1%10کغم

96.09

96 09 20 10
رؤس اقالم رصاص/اقالم رصاص اسود،ملون

قلم رصاص/نوكى قە ڵە م گرافیت
1%10کغم

96 09 90 30

(خشبیة-مائیة-زیتیة-باستیل )اقالم ملونة

قە ڵە م ڕه نگى زه یتى ،ڕەنگین دار، ڕەنگى پاستیل ، ڕەنگى 

ئاوى

0.25%10کغم

96 09 90 40
طباشیر مدارس

تە باشیر ئاسایى و ڕەنگین
0.25%10کغم

96 09 90 50
طباشیر خیاطین

تەباشیرى نیشانى بەرگ دروو
0.25%10کغم

96 09 90 60
(الك)قلم حبر تصحیح 

(بۆیەى ڕاستکردنەوەى ووشە)قە ڵە م الک 
0.5%10کغم

96 09 90 70
اقالم ماجیك

قە لم ماجیك جۆراوجۆر
0.5%10کغم

96 09 90 80
طباشیر زیتي

تە باشیر زه یتى
0.25%10کغم

96 09 90 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.25%10کغم

96.10

96 10 00 10
 سبورة 

سە بوره ى ئاسایى  بۆ قو تابخانە  و هۆڵى تایبە ت
0.5%10کغم

96 10 00 20
سبورة سحریة

 سە بوره ى سیحرى بۆ قو تابخانە  و هۆڵى تایبە ت
0.5%10کغم

96 10 00 30
سبورة بالطباشیر الزیتي

سە بوره ى سپى
0.5%10کغم

96 10 00 40

سبورة اطفال سحریة صغیرة

0.5%10کغممە تر زیاتر نە بێت (1)سە بوره ى سیحرى بۆ منااڵن لە  

96 10 00 90
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

96.11

96 11 10 00
اختام شمع واختام اخرى

مۆرى شەمى سوور و ئیتر
1.5%10کغم

96.12

96 12 20 00
اسطمبة اختام

ستە مپە 
1.5%10کغم

96.13

96 13 10 00
قداحات جیب استعمال مرة واحدة

چە رخى غازى پڕ ناکرێتەوە هەموو جۆرێک
0.25%10کغم
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96 13 20 00
قداحات طباخ تعبئة

چە رخى غازى پڕ ئەکرێتەوە هەموو جۆرێک
0.5%10کغم

96 13 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
0.5%10کغم

96.14

96 14 20 00
رؤس/بایب للتدخین

(قەننە)غەلەوین و سەرە غەلەوین 
5%10کغم

96 14 20 20
فلتر سیكارة

فلتەرى جگەرە سەفەرى
2%10کغم

96 14 90 00
نركیلة ومسلزمات النركیلة

نێرگلە و پارچەکانى
10%10کغم

96 14 90 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
10%10کغم

96.15

96 15 11 10
امشاط ومثبتات الشعر بالستك

شانەى قژ  هەموو جۆرێک الستیک یان پالستیک
1%10کغم

96 15 19 00
قراصات شعر واطواق وجمیع مثبتات الشعر

تۆقە ى قژو گیرە بۆ قژ هەموو جۆرێک
1%10كگم

96 15 19 00
غیــــرهــا

ئەوانى تــر
1%10کغم

96.16

96 16 10 00
نفاثات عطور وتجمیل

بۆن پرژێن بچووک
0.5%10کغم

96 16 10 10
نفاثات عطور كهربائیة

بۆن پرژێن بچووک بە دەست و پیل کاردەکات
0.5%10کغم

96 16 20 10
ذاریات المساحیق واسفنجات تجمیل

ئیسفە نج بۆ مكیاجى ئافره تان
0.5%10کغم

96.17

96 17 00 10
ترامس الشاي والقهوة

تەرموزى شوشە بۆ چاى ئاو قاوە
0.75%10کغم

96.18

96 18 00 00

ملکانات للخیاطین

2%10کغم(پەیکەر بۆ نیشاندانى جل و بەرگ )مانیكانى نیشاندان

97.01

97 01 10 10

لوحات یدویة خیالیة

تابلۆ و وێنە بە دەستى کێشراو

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

97 01 10 20
مناظر للجدران

دیمە نى گە وره  بۆ دیوار
1.5%30کغم

97 01 10 30

مناظر و تماثیل تعمل ب بطاریة 

دیمە ن و توحفیات كاره بایى یان بە پیل کار دەکات

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

97 01 90 00

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

97.03

97 03 00 00

تماثیل ومنحوتات اصلیة من جمیع المواد

پەیکەرو داتاشراوو نایاب و ڕەسەن لە سەرجەم مادەکان

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

97.05
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97 05 00 00

هیاكل حیوانیة مشرحة

پەیکەرى ووشک کراوەى ئاژەڵ و پەلەوەر

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

97.06

97 06 00 10

قطع اثریة واجزاؤها

پارچەو کەل وپەلى دێرین و بەشەکانى

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

97 06 00 20

اشكال السجاد االثري

چەشنەکانى مافورى دێرین

عدد

دانە
30%

الفاتورة

لیستى کڕین

97 06 00 90

غیــــرهــا

ئەوانى تــر

%30کغم
الفاتورة

لیستى کڕین

 

ثیَرســت

الثانيالقسم 

منتجات المملكة النباتیة

ۆمەلەى دووەمک

بەرهەمەکانى کۆمەلەى رووەکى

5

منتجات اخر من اصل حيواني غير مذكورة والداخلة في مكان اخر

بەرهەمەکانى تر لەڕەگەزى ئاژەڵى کەلە هیچ شوێنێکى تر ناو

نەبراوەو نەهاتووە

13-Dec

4

منتجات, عسل طبيعي,بيض طيور, البان ومنتجات صناعة االلبان

صالحة لالكل من اصل حيواني غير مذكورة والداخلة في مكان اخر

شیر و بەرهەمەکانى،هێلکەى پەلەوەر،هەنگوینى سروشتى،بەرهەمى

                                 شیاو بۆ خواردن لە بەرهەمى ئاژەڵى

ناونەبراو

11-Sep

3

اسماك وقشريات رخويات وغيرها من الالفقريات المائية

ماسى و توێکڵ دارەکان و نەرمۆڵەکان و ئەوانى تر لەبێ بڕبڕەدارە

ئاویەکانى تر

8

2
لحوم واحشاء واطراف صالحة لالكل

گۆشت و هەناو و چوار پەلى شیاو بۆ خواردن
7-Jun

1
حیوانات حیة

ئاژەڵ و پەلەوەرى زیندوو
5-Feb

القسم االول

حیوانات حیة ومنتجات المملكة الحیوانیة

كؤمةلَةى یةكةم

ئاذةلَى زیندوو،طؤشت و هةناوو ضوار ثةلى شیاو بؤ خواردن ، ماسى تویَكل دارةكان و نةرمؤلةكان ، بِربرة 

دارة ئاویةكانى تر ، شیرو بةرهةمةكانى، هیَلكةى ثةلةوةر ، هةنطوین ، بةرهةمى شیاو بؤ خواردن، 

بةرهةمةكانى تر لة رةطةزى ئاذةأل    كة لة شویَنى تر ناو نةبراوة

الفصل 

بةش

عنوان القسم او الفصل

ناونیشانى كؤمةلَة یان بةش

الصفحة

الثةِرة
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القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

35-36

القسم الرابع

مشروبات, منتجات صناعة االغذية 

سوائل كحولية وخل تبغ وابدال تبغ مصنعة

ۆمەلەى چوارەمک

رۆنى خواردن ئامادە کراو مۆم له پێکهاتهى ئاژەلى و رووەکى: لێبکرێتهوە 

15

شحوم ودهون وزيوت حيوانية او نباتية ومنتجات تفككها دهون غذائية محضرة

شموع من اصل حيواني او نباتي

چەورى و بەزو ڕۆنى ئاژەڵى یان ڕووەکى و ئەو بەرهەمانەى ئەوانە لێک

هەڵدەوەشێنێتەوە،ڕۆنى خۆراکى ئامادەکراو،شەمێ لەڕەگەزى ئاژەڵى یان ڕووەکى

القسـم الثالـث

شحـوم ودهـون وزيـوت حيوانيـة او نباتيـة ومنتجـات تفككهـا

دهون غذائية محضرة شموع من اصل حيواني او نباتي

کۆمهلهى سێيهم

چهورى و رۆن و زەيتى ئاژەلى يان رووەکى و بهرههمهکانى

14
منتجات اخر من اصل نباتي غير مذكور والداخلة في مكان اخر, مواد ظفر نباتية

ماددەى هونراوى ڕووەکى،بەرهەمەکانى تر لە ڕەگەزى ڕووەک ناو نەبراو و نەهاتوو لە هیچ

شوێنیکى تر

33

13

صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخالصات نباتية, صمغ اللك

کەتیرەى لەک ، کەتیرەى دەردراو وە ئەوانى تر لە گوشراوەکانى پوختەى دارو

درەخت و ڕووەک

32

12

نباتات للصناعة او للطب, حبوب وبذور واثمار منوعة, حبوب وبذور واثمار زيتية

قش وعلف

،دانەوێڵە و تۆوو بەروبوومى(زەیت)دانەوێڵەو تۆوو بەروبوومى ڕۆنى  

جۆراوجۆر، ڕووەک بۆ پیشەسازى یان پزیشکى،پووش و ئالیک

29-31

11

نشاء حبوب او جذور او درنات اينولين دابوق (مالت)منتجات مطاحن شعير ناشط 

(جلوتين)القمح 

، نیشاستەى(مالت)جۆى چااڵککراو  (مطاحن)(ئاش)بەرهەمەکانى لێکردن

(گلوتین)دانەوێڵەیان ڕەگ یان سەلک،ئینولین،دابوق قمح 

27-28

10
حبوب

دانەوێـڵــــــە
26

9
بن وشاي ومته وبهارات وتوابل

قاوەو چاى و متەو بەهارات و جۆرەکانى
24-25

8

قشور حمضيات وقشور بطيخ او شمام, فواكه واثمار صالحة لالكل

میوەو بەروبوومى شیاو بۆخواردن،توێکڵى مزرەمەنى و توێکڵى کاڵەك و شەمامە
20-23

7

خضر ونباتات و جذور ودرنات،صالحە لالکلر ونباتات و جذور ودرنات،صالحە

لالکل

سەوزەو ڕووەک و ڕەگ و تەقاوى ، شیاو بۆ خواردن

17-19

6

ازهار مقطوفة, بصيالت وبصالت وجذور وما شابهها, اشجار ونباتات اخر حية

واغصان مورقة للزينة

داروو ڕووەکى ترى زیندوو،خلیسکەو تەقاوى و ڕەگ و هاوشێوەکانى گوڵى لێکراوە

و دارى بەگەاڵ بۆ جوانى

15-16

273
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القسم السادس

منتجات الصناعات الكيماوية او الصناعات المرتبطة بها

کۆمەلەى شەشەم

بەرهەمەکانى پیشەسازى کیمیاوى یان پیشەسازییىەکانى پێوە بەستراوە

27
شموع معدنية,مواد قارية,زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها,وقود معدني

سووتەمەنى کانزایى،زەیتەکانى کانزایى و بەرهەمەکانى دڵۆپاندنیان، ماددەى ئیسفلتى

مۆمى کانزایى (زفتى- قیرى)

61-63

26
خبث ورماد,خامات معادن

کەرەستە خاوەکانى کانزاکان ،پاشەرۆ و خۆلەمێش
60

25
كلس واسمنت,جص,اتربة واحجار,كبريت,ملح

،خۆڵ و بەردەکان،گەچ،کلس و چیمەنتۆ(گۆگرد)خوێ،کبریت
56-59

القسم الخامس

منتجات معدنية

كؤمةلَةى ثیَنجةم

بةرهةمة كانزاییةكان

24
تبغ وابدال تبغ مصنعة

توتن و جێگرەوەى توتن دروستکراو
53-54

23

اغذية محضرة للحيوانات, بقايا ونفايات صناعات االغذية 

پاشەرۆ و پاشماوەى پیشەسازیەکانى خۆراک خۆراکى ئامادەکراو بۆ ئاژەڵ

(ئالیک،عەلەف)

52

22
سوائل كحولية وخل, مشروبات

(سرکە)خواردنەوەکان ، شلەمەنیە کهولیەکان و خەل 
49-51

21
محضرات غذائية منوعة

ئامادەکراوى خۆراکى جۆراو جۆر
46-48

41-42

20

فواكه واثمار او محضرات من اجزاء اخرى من النباتات, محضرات خضر

ئامادەکراوەکانى سەوزە،میوەو بەروبووم یان ئامادەکراوەکان لە بەشەکانى

ترى ڕووەک بۆ خواردن

43-45

19

فطائر, محضرات اساسها الحبوب او الدقيق او النشا او الحليب 

ئامادەکراوەکان کە بنەڕەتیان دانەوێڵە یان ئارد یان نیشاستە یان شیر بێت نان

(ئەنگوتک)پەپکە- کولێرە - 

18
كاكاو ومحضراته

کاکاو ئامادەکراوەکانى
40

17
سكر ومصنوعات سكرية

شەکرو دروستکراوەکان لە شەکر
39

کحول و سرکەى شل ، توتن و لە جیاتى توتن و دروست کراوەکانى

16

محضرات لحوم واسماك او قشريات او رخويات او الفقريات مائية اخر

ئامادە کراوەکانى گۆشت و ماسى و توێکڵدارەکان و نەرمۆڵەکان یان بێ

بڕەبڕە ئاویەکان

38

بەرهەمەکانى پیشەسازى خۆراک و خواردنەوەکان
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القسم السابع

مطاط ومصنوعاته, لدائن ومصنوعاتها

کۆمەلەى حەوتەم

37
منتجات تصوير فوتوغرافي او سينمائي

بەرهەمەکانى وێنە گرتنى فۆتۆگرافى یان سینەمایى
87-88

38
منتجات كيماوية منوعة

بەرهەمە کیمیاوییە جۆراوجۆرەکان
89-90

35

انزيمات, غراء, مواد زاللية منتجات اساسها النشاء المعدل

، بەرهەمەکان کە بنەڕەتیان نیشاستەى (لینجەکان )ماددە زواللیەکان 

(ئەنزیمەکان)،ڕژێنەکان  (هێلم- غەڕڕە )چاککراوە ،

85

36

خالئط معدنية الحداث, ثقاب, منتجات نارية فنية, بارود ومتفجرات

مواد لهوب معينة, االشتعال

 بارودو تەقەمەنیەکان ، بەرهەمە ئاگرینە هونەرییەکان ، شقارتە ،

تێکەڵکراوە کانزاییەکان بۆ کردارى داگیرساندن ، بابەتى ئامادەکراو بۆ

(لـهب  )گڕدان 

86

33

محضرات عطور او (ريزينويد)زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية 

(تواليت)او تجميل (كوزماتيك)تطرية 

، (رزینوید)زەیتە بۆندارەکان و پوختەى کەرەستەى رایزین 

یان (کۆزماتیک)کردن ،  (شێدار  )ئامادەکراوەکانى بۆن وتەڕکردن 

(توالێت)جوانکارى 

77-81

34

محضرات, محضرات غسيل (غواسل عضوية)عوامل سطح عضوية , صابون

شموع, محضرات صقل او تلميع, شموع محضرة, تشحيم شموع اصطناعية

شموع طب االسنان ومحضرات, اضاءة واصناف مماثلة معاجين لصنع النماذج

طب االسنان اساسها الجص

سابوون ،بشۆرە ئەندامیەکان ،ئامادەکراوەکانى شووشتن ،ئامادەکراوەکانى

چەورکردن ،مۆمە دەستکردەکان ،مۆمى ئامادەکراو ،ئامادەکراوەکان بۆ لوس

کردن و ڕەونەق کردن ، مۆمى ڕووناکى و هاوشضوەکانى ، هەویرەکان بۆ

دروستکردنى نموونە ، مۆم بۆ کارى پزیشکى ددان ، ئامادەکراوەکانى پزیشکى

.ددان لە گەچ 

82-84

31
اسمدة

(اسمدە- کوت )پەینەکان 
73

32

اصباغ والوان سطحية, مواد دابغة ومشتقاتها, خالصات للدباغة والصباغة

حبر, معاجين, دهانات وورنيش, ومواد ملونة اخر (بيجمنت)

پوختەکان بۆ پێستە خۆشکردن و بۆیە کردن)مەوادەکانى پێستە خۆشکردن 

، کەرەستەى پێستە خۆشکردن و پێکهاتەکانى ،بۆیەکان ،ڕەنگى (

و کەرەستەى ڕەنگاو ڕەنگى تر ،  ڕۆنیەکان و (بیگمنت)ڕووکەشى 

مەرەکەب (حبر)وارنیش ، هەویرەکان ، 

74-76

29
منتجات كيماوية عضوية

بەرهەمە کیمیاوییە ئەندامیەکان
68

30
منتجات الصيدلة

بەرهەمەکانى دەرمانسازى
69-72

28

مركبات عضوية او غير عضوية من معادن ثمينة اومن, منتجات كيماوية غير عضوية

(ايزوتوب)معادن اتربة نادرة او من عناصر مشعة او من نظائر 
ئاوێتەى ئەندامى یان نا ئەندامى لە کانزاى گران بەها: بەرهەمى کیمیاوى نا ئەندامى

یان کانزا یان لە کانزا خۆڵیە دەگمەنەکان یان لە ڕەگەزە تیشکدەرەکان یان هاوتا

تیشکدارەکان ایزوتوب

65-67
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46

اصناف صناعتي, مصنوعات من القش او الحلفا او غيرها من مواد الضفر

الحصر والسالل

یان زەڵ یان ئەوانى تر (الحلفا) دروستکراو لە پوش یان پوشى دار خورما 

لەو کەل و پەالنەى دەهۆنرێنەوە،کەرەستەکان بۆ دروستکردنى حەسیرو

سەبەتە

44
فحم خشبي, خشب ومصنوعاته

دارو دروستکراوەکانى،خەڵووزى دار

45
فلين ومصنوعاته

و دروستکراوەکانى (فلین)تەپەدۆر 

43

مصنوعاتها, (اصطناعية)وفراء مقلدة , جلود بفراء طبيعية 

(دەستکرد)پێستە بە فەرووى سروشتییەوە،فەرووى نا سروشتى 

دروستکراوەکانى

107

القسم التاسع

مصنوعات من القش او , فلين ومصنوعاته, فحم خشبي, خشب ومصنوعاته

من الحلفا

صناعتي الحصر والسالل, اصناف, او من مواد الضفراالخر

كؤمةلَةى نؤیةم

و دروستكراوةكاني  (فلین  )دار و دروستكراوةكاني ، خةلَوزى دار  تةثةدؤر

، دروستكراوةكان لة ثووش یان زةل یان لة كةل وثةلي نةخشراوي تر،  

جؤرةكاني تر بؤ ثیشةسازى حةسیر و سةبةتة

108

41

وجلود مدبوغة (عدا جلود الفراء)صالل وجلود خام 

وە پێستەى (جگە لە پێستە فەروودارەکان )پێستەى ووشک و پێستەى خاو 

خۆشکراو

103

42

حقائب, لوازم السفر, مصنوعات من جلد اصناف عدة الحيوانات والسراجة

عدا مصارين)مصنوعات من مصارين الحيوانات , يدوية واوعية مماثلة لها

(دودة القز

دروستکراوەکان لە پێستە،جۆرەکانى ئامادەکراو لە پێداویستیەکانى ئاژەڵ و

زین کردن، پێداویستیەکانى گەشت،جانتاى دەستى و

جگە لە ریخۆڵەى کرمى)هاوشێوەکانى،دروستکراوەکان لە ڕیخۆڵەى ئاژەڵ 

(ئاورشمى

105-106

صالل وجلود خام وجلود مدبوغة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد

حقائب يدوية واوعية مماثلة لها, لوازم السفر, اصناف عدة الحيوانات والسراجة

(عدا مصارين دودة القز)مصنوعـات مـن مصاريـن الحيوانات

كؤمةلَةى هةشتةم

ثیَستةى  ووشك و ثیَستةى خاو و ثیَستةى خؤشكراو ثیَستةى فةرودارةكان و دروستكراوةكانى ئةو كةرةستةیة ، 

ضةندةها جؤر  لة كةرةستةى ئامادةكراو بؤ ئاذةَل و سةراجى، ثیَداویستیةكانى  طةشت  ،جانتاى دةستى و دةفر و 

(جطة لة ریخؤلَةى  كرمى ئاوریشمى)هاوشیَوةكانى، دروستكراوةكان لة ریخؤلَةى ئاذةَل  

40
مطاط ومصنوعاته

الستیک و دروستکراوەکانى
98-101

القسم الثامن

نایلۆن و دروست کراوەکانى نایلۆن ،مەتات و دروستکراوەکانى مەتات

39
لدائن ومصنوعاتها

پالستیک و دروستکراوەکانى
92-97
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56

خيوط حزم وحبال وامراس, خيوط خاصة, لباد والمنسوجات, حشو

واصناف مصنوعة منها

،لباد و نەچنراوەکان،دەزووى تایبەت،دەزووى بەستان و(حشو)پڕکراو 

گوریس پەت و ئەو چەشنانەى لێیان دروست دەکرێ

129

57
سجاد واغطية ارضيات اخر من مواد نسجية

فەرش و ڕاخەرو داپۆشەرى زەوى لە ماددەى چنراو
130

54
شعيرات تركيبية او اصطناعية

(دەستکرد)تاڵە مووە پێکهاتەییەکان یان دروستکراوەکان 
127

55
الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة

پچڕ پچڕ (غیر مستمر) (دەستکرد)ڕیشاڵى پێکهاتەیى یان دروستکراو 
128

52
قطن

لۆکــــە
125

53

خيوط من ورق واقمشة منسوجة منها, الياف نسجية نباتية اخر

لە)ڕیشاڵە چنراوەکانى ترى ڕووەکى،دەزوى کاغەز و قوماشى چنراو لێى

(ڕیشاڵە ڕووەکیەکان

126

50
حرير طبيعي

ئاوریشمى سروشتى
123

51

خيوط منسوجة من شعر الخيل, وبر حيوان ناعم او خشن , صوف

،تووکى ئاژەڵ نەرم یان زبر،دەزوو و قوماش چنراو لە مووى (خورى)

ئەسپ

124

49

مخطوطات يدوية, صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر, صحف, كتب

مستنسخات وتصاميم

پەرتووک،ڕۆژنامە،وێنە و هیتر لە بەرهەمەکانى چاپەمەنى و

نەخشەدانان (دیزاینەکان)باڵوکراوە،دەستنوسەکان،   کۆپى کراوەکان و 

120-121

القسم الحادي عشر

مواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد

كؤمةلَةى یازدة هةم

ماددةى ضنراو ودروستكراوةكان لةم ماددانة

47

نفايات)ورق وورق مقوى , عجائن من خشب او مواد ليفية سليلوزية اخر

بغرض اعادة التصنيع (وفضالت

،کاغەز(سلیلوزیە)هەویر لە دار یان کەل و پەلى ماددەى ڕیشاڵى لینجى تر 

بە مەبەستى دووبارە دروستکردنەوەى (پاشماوە)و مقەبا 

115

48

مصنوعات من عجينة السليلوز ومن ورق او (كرتون)ورق وورق مقوى 

من ورق مقوى

،دروستکراو لە هەویرى سلیلۆزى یان لە(کارتون)کاغەزو کاغەزى مقەبا 

کاغەز یان لە کاغەزى مقەبا

116-119

عجائن من خشب او مواد ليفية سليلوزية اخر

بغرض اعادة التصنيع (نفايات وفضالت)ورق وورق مقوى 

ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

كؤمةلةى دةیةم

بة  (ثاشةِرؤ و ثاشماوة) (كارتؤن)، كاغةزو كاغةزى مقةبا  (سلیلؤزیة)هةویر لة دار یان لةماددةى ِریشالَى لینجى تر 

و دروستكراوةكانى (كارتؤن)مةبةستى دووبارة دروستكرنةوةى،كاغةز و كاغةزى مقةبا 

القسم العاشر

159



HSرمز الظام المنسق رقم البند 

ژمارەى بەند
کۆدى سیستەمى 

HSهەماهەنگى 

التفاصیل

چەشن و جۆرى کەل و پەل
الوحدة

پێوەر

النسبة

ڕێژە

القیمە بالدوالر

 بەها بە دۆالر 

القسم الثالث عشر

66

,سياط وسياط فروسية, عصي بمقاعد, عصي, مظالت مطر ومظالت شمس

اجزاء هذه االصناف

چەترى باران،چەترى هەتاو ،گۆچان،داردەست گۆچان بە

بنکەوە،قامچى،قامچى ئەسپ سوارى،بەش پارچەکانى ئەم چەشنانە

148

67

اصناف, ازهار اصطناعية, ريش وزغب محضران واصناف مصنوعة منها

من شعر بشري

پەڕ و تووکى ئامادەکراو و ئەو چەشنانەى لێیان دروست دەکرێ گوڵى

دەستکرد،              چەشنەکان لە مووى مرۆڤ

149-150

64
اجزاء هذه االصناف, احذية وطماقات وما يماثلها

پێاڵو و پوزەوانە و ملى پێاڵو شێوەکانى،پارچەو بەشەکانى ئەم چەشنانە
144-145

65
اغطية رأس واجزاؤها

ى سەر و پارچەکانى(داپۆشەر)سەرپۆش 
146-147

القسم الثاني عشر

,مظالت مطر ومظالت شمس, اغطية راس, احذية

ازهار , ريش محضر واصناف مصنوعة منه, اجزاء هذه االصناف, سياط وسياط فروسية, عصي بمقاعد,عصي مشي 

مصنوعات من شعر بشري, اصطناعية

كؤمةلَةى دوازدة هةم

طؤضانى ِرؤیشتن، طؤضانى بةبنكة، قامضى وقامضى ئةسث  ، سةرثؤش،ضةترى باران وضةترى هةتاو/ ثیَالَو،ثؤشاكى سةر 

سوارى ،ثارضةو بةشةكانى  ئةم ضةشنانة ،ثةِرى ئامادةكراو و ئةو ضةشنانةى لیَى دروستدةكریَن ؛ طوولَى دةستكرد 

؛دروستكراوةكان لة مووى مرؤظ

62

من غير المصنرات او الكروشية, البسة وتوابع البسة 

جل و بەرگ و ئەوانەى لەگەڵ جل و بەرگدان،جگە لەو جل وبەرگانەى کە

(غیر مصنرات او کروشیە)بە شیش یان قوالب چنراون 

138-139

63

البسة مستعملة, (اطقم)مجموعات , اصناف اخر جاهزة من مواد نسجية

واصناف نسجية مستعملة اسمال وخرق

جل (تاخم- سێت )چەشنەکانى ترى ئامادەکراو لە ماددەى چنراو،کۆمەڵە

وبەرگى بەکارهێنراوو چەشنە چنراوە بەکارهێنراوەکان،لەنگە و جلى کۆن

(أسمال و خرق)

140-142

60
اقمشة مصنرة او كروشية

(مصنرە او کروشیە)قوماش بە شیش یان بە قوالب چنراو 
133

61

البسة وتوابع البسة من المصنرات او كروشية

جل و بەرگ و ئەوانەى لەگەڵ جل وبەرگ دان کە بە شیش و قوالب

(مصنرات او کروشیە)چنراون 

134-137

58

مسننات, اقمشة ذات خمل اوبار من مواد نسجية, اقمشة منسوجة خاصة

مطرزات, اصناف عقادة, ديابيج (دانتيال)

،ئۆیە و(قەدیفە)قوماشى چنراوى تایبەت،قوماشى موودار لە ماددەى چنراو

داڕێژراو)، چین چین،قوماشى نەخشدار،نەخشێنراو بە نقێم (دانتیل)قەیتاندار 

(بە نقێم

131

59

اصناف نسجية لالستخدام, نسج مشربة او مطلية او مغطاة او منضدة

التقني والصناعي

یان داپۆشراو (مطلیة)یان رووپۆشکراو  (مشربة)چنراوى هەڵکێشراو 

،چەشنەکانى چنینى گونجاو بۆ بەکارهێنانى(منضدە)یان ڕێککراو  (مغطاة)

پیشەسازى

132
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77

فصل احتياطي الستعمال الحق محتمل في النظام المنسق

تایبەت کراوە بۆ ئەگەرى بەکارهێنان لە سیستەمى هەماهەنگى لە داهاتوودا
183

78
رصاص ومصنوعاته

184

75
نيكل ومصنوعاته

(Ni)نیکل و دروستکراوەکانى 
178-179

76
الومنيوم ومصنوعاته

(AL)ئەلەمنیۆم و دروستکراوەکانى 
180-182

73
(فوالذ)او حديد او صلب  (ظهر)مصنوعات من حديد صب 

(پتەو)یان ئاسن یان پۆاڵ  (تێکراو)دروستکراوەکان لە ئاسنى داڕشتە 
169-175

74
نحاس ومصنوعاته

(Cu)مس و دروستکراوەکانى 
176-177

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

كؤمةلَةى ثازدة هةم

كانزاى ئاسایي و دروستكراوةكاني

72
(فوالذ)وحديد وصلب  (ظهر)حديد صب 

(Fe)وە ئاسن وە پۆاڵ  (ظهر)ئاسنى داڕشتە 
167-168

القسم الرابع عشر

, معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة, معادن ثمينة, احجار كريمة او شبه كريمة, لؤلؤ طبيعي او مستنبت

نقود, (مقلدة)حلي الغواية , مصنوعات من هذه المواد

كؤمةلَةى ضواردة هةم

مروارى سرووشتى یان ضیَنراو،بةردى طرانبةها یان نیمضةطرانبةها ، كانزاى طرانبةها ، كانزاى ئاسایي 

(دراو)ِرووثوشكراو بة تویَذالَیَك لة  كانزاى طرانبةها ، درووستكراوةكان لةم ماددانة  خشلى السایي،ثارة 

71

معادن ثمينة, واحجار كريمة او شبه كريمة, لؤلؤ طبيعي او مستنبت

,مصنوعات من هذه المواد, ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة

نقود, (مقلدة)حلي الغواية 

وە بەردى گرانبەها یان نیمچە (چێنراو)مروارى سروشتى یان دەستکرد 

گران بەها ، کانزاى گرانبەها و کانزاى ئاسایى ڕووپۆشکراو بە توێژاڵێک

(دراو)لە کانزاى گران بەها ، دروستکراو لەم ماددانە ،خشڵى السایى ، پارە 

164-165

69
منتجات من خزف

(خزف)بەرهەمە گلینیەکان 
156-158

70
زجاج ومصنوعاته

شووشەو دروستکراوەکانى
15-162

, او مكيا او من مواد مماثلة (اسبستوس او اميانت)مصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري 

زجاج ومصنوعاته, مصنوعات من خزف

كؤمةلَةى سیانزة هةم

یان لة  (ئةسبستؤس یان ئامیانت)بةرهةمى درووستكراو لةبةرد یان طةض یان ضیمةنتؤ  یان  لة ئاوریشمى بةردین 

، شووشة و دروستكراوةكانى (خزف)مكیا یان ماددةى هاوشیَوة ، بةرهةمة طلینةكان 

68

اسبستوس او)مصنوعات من حجر او جص او اسمنت او حرير صخري 

او مكيا او من مواد مماثلة (اميانت

دروستکراوەکان لە بەرد یان گەچ یان چیمەنتۆ یان لە ئاوریشمى بەردین

یان مکیا یان ماددەى هاوشێوە (ئەسبستۆس یان ئامیانت)  

152-155
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معدات نقل

كؤمةلَةى حةظدة هةم

ئامیَرى طواستنةوة

86

قاطرات وعربات ومعدات للسك الحديدية او ما يماثلها

اجهزة اشارة الية او كهرو الية لطرق المواصالت, واجزاؤها

ئامێرەکانى هێلى ئاسنین یان (فارگۆن)شەمەندەفەرو گالیسکەو 

هاوشێوەکانى وە پارچەکانیان،ئامێرى نیشانەى ئۆتۆماتیکى یان

ئەلیکترۆنى یان بۆ ڕێگاکانى گواستنەوەکان

229-

84

اجزاؤها, مفاعالت نووية ومراجل واالت واجهزة وادوات الية

و دەزگا و کەرەستەى ئۆتۆماتیکى (مراجل)کورەى ئەتۆمى و کوڵێنەرەکان 

و پارچەکانیان

194-212

85

,اجهزة تسجيل واذاعة الصوت, اجزاؤها, ومعدات كهربائية, االت واجهزة 

(التلفزيون)اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصورة في االذاعة المرئية 

واجزاء ولوازم هذه االجهزة

ئامێرو دەزگا و کەل وپەلە کارەباییەکان و بەشەکانیان،ئامێرى تۆمارکردن و

،ئامێرى تۆمارکردن و پەخشى دەنگ و وێنە(ئێزگەى ڕادیۆ)پەخشى دەنگ 

و بەشەکان و پێداویستیەکانى ئەم ئامێرانە (تەلەفزیۆن)لە ئێزگەى بینراو 

213-227

83
اصناف متنوعة من معادن عادية

چەشنى جۆراوجۆر لە کانزای ئاسایى
191-192

القسم السادس عشر

اجهزة تسجيل واذاعة , اجزاؤها, معدات كهربائية, االت واجهزة الية

اجهزة تسجيل, الصوت

اجزاء ولوازم هذه  (التلفزيون)واذاعة الصور والصوت في االذاعة المرئية 

االجهزة

كؤمةلَةى شانزة هةم

 ، كةلووثةلى كارةبایي، ثارضةكانیان،(ئَوتَوماتیكي)دةزطاو ئامیَرى خودكار

تؤماركردن و ثةخشكردنى دةنط و ئامیَرى تؤماركردنى دةنط و  ئامیَرى

، ثارضة و ثیَداویستیةكانى ئةم ئامیَرانة(تةلةفزیؤن)ِرةنط لة ئیَزطةى بینراو 

81

مصنوعاتها, (سيرميت)خالئط خزفية معدنية , معادن عادية اخر

تەنگستن ، مەگنسیۆم ،کۆباڵت ، کادیۆم ،کڕۆم)کانزاى تر ئاسایى،لە جۆرى 

، دروستکراوەکانى( سرمیت)تێکەڵى کانزایى  (لەو  بابەتانە

187

82

,من معادن عادية, عدد وادوات قاطعة وادوات مائدة ومالعق وشوك

اجزاءها من معادن عادية

کەل و پەل و کەرەستەى بڕەڕ و کەرستەى خوان و کەوچک و

چەنگاڵ،لەکانزاى ئاسایى ، بەشەکانیان لە کانزاى ئاسایى

188-190

79
ومصنوعاته (توتياء)زنك 

(Zn)و دروستکراوەکانى  (تۆتیا)زینک 
185

80
قصدير ومصنوعاته

(SN)و دروستکراوەکانى  (قصدیر)تەنەکە 
186

78
(PB)و دروستکراوەکانى  (رصاص)قوڕقوشم 

184
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سلع ومنتجات متنوعة

كؤمةلةى بیست

كاالَو بةرهةمى جؤراوجؤر

94

وسائد, حوامل حشايا, حشايا)اصناف اسرة , اثاب للطب والجراحة, اثاث

اجهزة انارة غير مذكورة والداخلة في مكان, (واصناف محشوة مماثلة

,اشارات مضيئة ولوحات اعالنية او ارشادية مضيئة واصناف مماثلة, اخر

مباني مسبقة الصنع

258-261

القسم التاسع عشر

اجزاؤها ولوازمها, اسلحة وذخائر

كؤمةلَةى نؤزدة هةم

ضةك و تةقةمةنى ، ثارضة و ثیَداویستیةكانیان

93
اجزاؤها ولوازمها, اسلحة وذخائر

چەک و تەقەمەنى، پارچە و پێداویستیەکانى
255-256

91
اصناف صناعة الساعات واجزاؤها

چەشنەکانى پیشەسازى کاتژمێر و پارچەکانى
249-250

92
اجزاؤها ولوازمها, ادوات موسيقية

ئامێرى میوزیکى، پارچە و پێداویستیەکانى
251-253

ادوات واجهزة للبصريات او للتصوير الفوتوغرافي او السينمائي او للقياس او للفحص والمراقبة او للقياس والضبط 

اجزاء ولوازم هذه االدوات , ادوات موسيقية, اصناف صناعة الساعات, ادوات واجهزة للطب او الجراحة, الدقيق

واالجهزة

كؤمةلَةى هةذدة هةم

بؤ ویَنةطرتنى فؤتؤطرافى یا سینةمایي   یان بؤثیَوان یان بؤثشكنین و ضاودیَري  (بینییةكان)ئامیَر ودةزطا دیتةنیةكان

یان ثیَوانةو ِریَكخستنى ورد،ئامیَرو دةزطاى ثزیشكى یان نةشتةرطةرى ، ضةشنةكاني دروست كردني كاتذمیَر 

؛كةلووثةلى موزیكى ، بةش وثیَداویستیةكانى ئةم ئامیَر و دةزطایانة

90

ادوات واجهزة للبصريات او للتصوير الفوتوغرافي او السينمائي او للقياس

ادوات واجهزة للطب او, او للفحص والمراقبة او لقياس والضبط الدقيق

اجزاء ولوازم هذه االدوات واالجهزة, الجراحة

،یان بۆ وێنە گرتنى فۆتۆگرافى یان سینەمایى(بصریات) ئامێر و دەزگا دیتەنیەکان 

یان پێوان یان پشکنین و چاودێریکردن یان پێوانەو ڕێککردنى وورد ، ئامێرو

دەزگاى پزیشکى یان نەشتەرگەرى پارچە و پێداویستیەکانى ئەم ئامێرو دەزگایانە

240-248

89
سفن وقوارب ومنشات عائمة

کەشتى و بەلەم و دامەزراوەکانى سەرئاو
238

القسم الثامن عشر

87

,سيارة وجرارات ودراجات ومركبات وعربات اخر

اجزاؤها ولوازمها

ئۆتۆمبێل و تراکتۆر و پایسکلەکان و بارهەڵگر و

گالیسکەى تر و بارکێشى تر،  پارچەکانیان و

پێداویستیەکانیان

230-236

88
مركبات جوية ومركبات فضائية واجزاؤها

کەشتى ئاسمانى و کەشتى بۆشایى ئاسمان و بەشەکانیان
237
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الـــفهــــــــرس

پێرســــت
273

97
قطع للمجموعات وقطع اثرية, تحف فنية

(ئاسەوار) ئەنتیکەى هونەرى،پارچەى کۆمەڵەکان و پارچەى دێرین 
272

القسم الحادي والعشرون

القسم الحادي والعشرون قطع للمجموعات وقطع اثرية, تحف فنية

قطع للمجموعات وقطع اثرية, تحف فنية

كؤمةلَةى بیست ویةك

كةرةستةى ئةنتیكةى هونةرى،ثارضةى دیَرین لة كؤمةلَةكانى 

زیندةوةرزانىیان ِرووةكى یان كانزایى یان میَذوو یان شویَنةوار  یان ثارةى 

لةسكة دراوة كؤنةكان

95

اجزاؤها, لعب اطفال والعاب مجتمعات واصناف للتسلية او للرياضة

ولوازمها

یارى مندااڵن و یاریە بە کۆمەڵەکان و چەشنى تر بۆ کات بەسەربردن یان

وەرزش،   پارچەکان و پێداویستیەکانیان

262-266

96
مصنوعات متنوعة

دروستکراوى جۆراوجۆر
267-270

94
دۆشەک)کەل وپەل،کەل وپەلى پزیشکى و نەشتەرگەرى چەشنەکانى تەخت 

، هەڵگرى دۆشەک و سەرین و چەشنەکانى ئاخنراو هاوشێوە ئامێرى

ڕووناکردنەوەى ناو نەبراوە یان نەهاتووە لە شوێنیکى تر نیشانەى

ڕووناککەرەوە و تابلۆى ڕیکالمى یان ڕێبەرى ڕووناککەرەوە و تابلۆى

ڕیکالمى یان ڕێبەرى ڕووناککەرەوەو چەشنە هاوشێوەکانى باڵەخانەى لە

(ئامادە)پێشووتر دروستکراو 

258-261
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