
شماره سریال:           ١٠٧١٢٢٥٨ «نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

بسمه تعالی

«ثبت سیستم اتوماسیون»

١٤٠٠/١٤٨٢٣٦٩شماره:
١٤٠٠/١٠/٢٩تاریخ:

نداردپیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی
گمرک جمهوری اسالمی ایران

ناظر/ مدیرکل / مدیر محترم گمرک ...                                                                    
با سالم و احترام،

پیرو بخشنامه شماره ٧٧/٠٠/٥٣٢٨٩٤ مورخ ٠٠/٤/٢٢ مبنی بر ابالغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و 
بخشنامه ١٤٠٠/١٣٣٨٢٥٦ مورخ ١٤٠٠/١٠/٤ و ١٤٠٠/١٤٣٤٨٤١ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٠ این دفتر ، به پیوست تصویر نامه 
شماره ٦٥٥/٥٩٨١٢ مورخ ١٤٠٠/١٠/٢٦ سازمان غذا و دارو در خصوص معافیت تجهیزات و ملزومات مصرفی 
پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش موضوع کاالهای مشمول جزء ١٥ بند الف ماده ٩ قانون دائمی مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب ١٤٠٠ مطابق رویه و کما فی السابق ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید ،  تا ابالغ فهرست 
حاوی کد تعرفه کاالهای مشمول در حوزه دارو ، تجهیزات پزشکی  و یا مصرفی بر اساس جدول ضمیمه ٩ کتاب 

مقررات صادرات و واردات ١٣٩٩ و با رعایت سایر مقررات بررسی و اقدام نمایند.  

 

 

جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار  -
جناب آقای دکتر دارایی- معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا ودارو  وزارت بهداشت و، درمان و آموزش پزشکی  بازگشت به نامه فوق االشاره جهت استحضار .

-معاونت  محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی جهت  استحضار .

توليد؛ پشتيبانيها، مانعزداييها
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ییاراد يداصتقا و  روما  ترازو 
166720  : تبث هرامش 
1400/10/13  : خیرات











فروش 

داخلی
واردات

*(تازه و خشک شده)سیب، نارگیل، موز، انگور، پرتقال، نارنگی، هلو، خرما، زیتون و سایر میوه ها : میوه های خوراکی و مرکبات از قبیلمیوه های خوراکی و مرکبات1-1-1

*قهوه به استثناء انواع کوبیده شده، خرد شده و پودر شده1-1-2

*چای1-1-3

انواع گیاهان1-1-3
ماته، فلفل، دارچین و گل درخت دارچین، میخک، جوز بویا، اقسام هل، تخم رازیانه، تخم گشنیز، زیره سیاه، تخم مرزه، زنجبیل، زعفران، زردچوبه، 

آویشن و سایر گیاهان
*

*گندم و مخلوط گندم و چاودار، جو، ذرت، برنج، شلتوک، و سایر غالت: همانندغالت1-1-4

دانه و میوه های روغن دار1-1-5
لوبیای سویا، بادام زمینی، دانه کتان، دانه کلزا یا کانوال، دانه آفتابگردان، دانه پنبه، تخم کنجد، دانه خردل، دانه خشخاش، دانه برزک، دانه گلرنگ، 

دانه کاکائو و سایر دانه ها
*

انواع تخم ها و دانه ها1-1-6
تخم چغندر قند، تخم گیاهان علوفه ای، تخم یونجه، تخم شبدر، تخم فتوک، تخم علف مرغزار، تخم چمن، تخم سبزیجات : دانه میوه و نطفه شامل

.و سایر دانه ها و میوه ها برای کشت
*

*ریشه جینسینگ، برگ کوکا، فلوس، کاه خشخاش، ریشه شیرین بیان و سایر نباتات: نباتات و اجزاء نباتات شاملنباتات1-1-7

*چغندر قندچغندر1-1-8

1-1-9
محصوالت نباتی فرآوری 

نشده
*.سایر دانه ها و میوه ها و یا محصوالت نباتی که در موارد باال درج نگردیده است

*طبیعی، (مثالً بلسان ها)صمغ عربی، گم کاج، صمغ ها، رزین ها، صمغ های رزینی و اولئورزین ها گم کاج، صمغ ها، رزین ها1-1-10

*توتون و تنباکوی خام و نساخته به صورت کامل و برگ های دور نبریدهتوتون و تنباکو1-1-11

*پنبه پاک شدهپنبه1-1-12

*.آویشن، گل رازک، خرنوب، گل گاوزبان و سایر گیاهانی که جنبه دارویی دارند: کلیه گیاهان دارویی مانندگیاهان داروییگیاهان دارویی1-2

محصوالت علوفه ایمحصوالت مرتعی1-3-1
، بوته ماش، و سایر (ترمس)شلغم سوئدی، چغندر علوفه ای، ریشه های علوفه ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه ای، باقالی مصری 

محصوالت علوفه ای
*

1-4-1
محصوالت جنگل 

(از جمله چوب خام)
*درخت و مقطوعات آن اعم از باغی و جنگلیدرخت

1-5-1
نباتات زنده و محصوالت گل 

کاری
*گل، غنچه، شاخ و برگ، شاخه های کوچک و سایر اجزاء نباتات، علف، خزه، چمن، بوته برای دسته گل یا برای زینت

1400/03/02قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  (9)ماده  (الف)معافیت های جزء 

مرحله معافیت

کلیه محصوالت کشاورزی فرآوری نشده - 1جزء 

توضیحشرحمصادیقنوع کاالکد کاالردیف

محصوالت خام 

زراعی و باغی

قهوه و چای و انواع گیاهان 

به صورت تازه

محصوالت گلخانه 

از جمله سبزی، )

صیفی، گل و گیاه 

(و انواع قارچ



*سیب زمینی، گوجه فرنگی، کلم، کاهو، هویج، قارچ، شلغم و سایر سبزیجات: سبزیجات و نباتات و ریشه های زیرخاکی خوراکی شامل1-5-2-1

*.انواع لوبیا، عدس، نخود و سایر سبزیجات غالفدار: سبزیجات غالفدارهمانند1-5-2-2

*ریشه ها و غده های زیرخاکی1-5-2-3

**اسب، گاو، گوسفند، بز، االغ، قاطر و  سایر حیوانات زنده: شاملچهارپایان2-1-1

**مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و سایر پرندگان زنده: شاملپرندگان2-1-2

آبزیان2-1-3
، خیار دریایی، (خزه، جلبک) انواع کرو کودیل، میگو، شاه میگو، البستر، خرچنگ، خاویار خام، انواع گیاهان دریایی زینتی، انواع  ماهی های خوراکی و

مرجان و موارد مشابه، صدف ، قشرداران یا خارپوستان کف دریا و سایر آبزیان زنده
**

**و سایر حشرات زنده (کرم ابریشم)زنبور ، نوغان : شاملحشرات2-1-4

**(یونجه، شبدر، و اسپرس)لگومینه 2-2-1

**(گندم و جو و ذرت و  ترتیکاله و سورگوم، ارزن و چاودار و جو بدون پوشینه)کرامینه 2-2-2

**جو2-2-3

**(خلر و ماشک)بوبات 2-2-4

**...سبوس برنج و سبوس گندم و 2-3-1

**انواع کاه2-3-2

**تفاله زیتون، تفاله مرکبات و انواع تفاله ها2-4-1

**چغندر و نیشکر: انواع مالس شامل2-4-2

**(سویا، آفتابگردان، کنجد، زیتون و تخم پنبه، چغندر)انواع کنجاله و دانه های روغنی 2-4-3

**کنسانتره، خوراک کامل، خوراک پایه: انواع خوراک آماده برای دام و طیور شامل2-4-4

**(مخلوطی از مواد غذایی دام)انواع مکمل و پریمکس های مخصوص خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل 2-4-5

**شیر خشک دامی2-4-6

**، پودر ماهی و پودر صدف دریایی(مکمل)پودر استخوان، پودر پر، پودر خون، پودر ضایعات کشتارگاهی، پودر چربی 2-4-7

**مکمل های معدنی و ویتامینه مخصوص خوراک دام2-4-8

2-4-10
جانشین آنتی بیوتیک ها و تولید )پروبیوتیک ها، پربیوتیک ها، فیتوبیوتیک ها، مواد جاذب، فرمالدئیئدها : افزودنی های خوراکی دام و طیور شامل

antioxidants- agrocid super oligoالکتی سیل مایز، آنتی اکسیدان  (غذای دام
**

**منتوفین و متیونین، صرفاً کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور2-4-11

**کولین کلراید و امالح آن2-4-12

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی -2جزء 

خوراک دام و طیور

حیوانات

، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوست گیری مانند شالی کوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن (شامل سردخانه)فعالیت های مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول  :تبصره

.ارائه خدمات مزبور به محصوالت کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست. انواع محصوالت مانند چای، کشمش، و خرما، با روش های مختلف، تفت دادن مانند پخت نخود و پنبه پاک کنی، فرآوری محصوالت کشاورزی، محسوب نمی شود

انواع تفاله ها، کنجاله ها، 

...ویتامین ها و

انواع علوفه های زراعی

سبوس و کاه

سبزیجات و نباتات خوراکی

محصوالت گلخانه 

از جمله سبزی، )

صیفی، گل و گیاه 

(و انواع قارچ



**لیزین و استرهای آن2-4-13

**B12,E,H2,C,D,D3,K3,K,( فولیک اسیدB9),B5,B6,( یکوتینیک اسیدB3),A,B1,B2: کلیه ویتامین های مصرفی شامل2-4-14

**YELLOW & LUCAMTIM REDبتاکاروتین از جمله  (BASE)انواع مواد با پایه 2-4-15

**انواع آنزیم های وارداتی2-4-16

**TRIPTOPHANE,TERONIN,METHIONIN,LYSINEانواع اسیدهای آمینه از جمله 2-4-16

2-4-17
 با نام تجاری CARNIKING و همراه با مواد معدنی از جمله LCARNITINانواع مکمل ها و افزودنی ها با اثرات مختلف فیزیولوژیکی با پایه 

LOVITLC
**

**BIOPECTانواع مکمل های غذایی گوساله با پایه کربوهیدراتهای قندی از جمله 2-4-18

**گلوتن و بقایای صنایع تخمیری و مخمرهای مورد استفاده در خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل2-4-19

**منو و دی کلسیم فسفات مورد استفاده در تغذیه دام و طیور2-4-20

**گلوکوزا مخصوص خوراک دام2-4-21

**(به عنوان مکمل معدنی)اویالها و اسید باف  - (پروبیلین گالیکول)گالیکوالین 2-4-22

**روده، بادکنک و شکمبه ماهی2-4-23

**خوراک آبزیان، میگو و زنبور عسل2-4-24

**خوراک سگ و گربه2-4-25

**اسید چرب و اسید چرب آزاد2-4-26

**دان قناری،ارزن ، تخم کتان و سایر دان های مخصوص خوراک طیور2-4-27

**اسپرم گاو، اسب، گوسفند، قاطر و سایر حیواناتاسپرم حیوانات2-5-1

**اسپرم، خاویار خام، تخم ماهی، بچه ماهی و پست الرو میگومواد تکثیر آبزیان2-5-3

**...، الرو، شفیره و (از قبیل تخم کرم ابریشم)تخم حشرات مواد تکثیر حشرات2-5-4

**انواع هورمون های تولید مثلی مرتبطانواع هورمون ها2-5-5

*انواع پیاز گل، غده های زیرخاکی، ریشه و ساقه های زیرخاکی پیاز گل3-1-1

*پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی، و سایر سبزیجات سیرگونه و کلیه سبزیجات که حالت تکثیر داردبذر سبزیجات3-1-2

*دانه ها ، تخم گیاهان و انواع بذر غالت ، سبزیجات و صیفی جات دانه ها و تخم گیاهان3-1-3

*ریشه ها و غده های زیر خاکی که برای تکثیر سبزیجات و یا نباتات قابل استفاده استریشه ها و غده های زیر خاکی3-2-1

*به منظور کاشت... نشاء کلیه غالت از قبیل برنج و نشاء غالت 3-2-2

*به منظور کاشت... و صیفی جات از قبیل نشاء گوجه و بادمجان و فلفل و ... نشاء کلیه سبزیجات از قبیل نعناع و ریحان  و نشاء سبزیجات و صیفی جات3-2-3

*نهال برای تکثیر و کاشتانواع نهالنهال3-3

انواع سمسم3-4
حشره کش ها، ضد جوندگان، قارچ کش ها، علف کش ها، کند کننده ها یا بازدارنده های جوانه زدن و تنظیم کننده های رشدنباتات، گندزداها و 

.محصوالت همانند، به صورت فرآورده یا به شکل اشیاء از قبیل نوار، فتیله و شمع گوگردزده و کاغذهای مگس کش
*

*و سایر کودهای قابل مصرف (فسفاته و پتاسه)انواع کودهای حیوانی یا نباتی، معدنی و شیمیایی انواع کودکود3-5

بذر، نشاء، نهال، سم و کود -3جزء 

نشاء

خوراک دام و طیور

انواع تفاله ها، کنجاله ها، 

...ویتامین ها و

 مواد اصلی تولید 

مثل

بذر



* به استثناء شیرهای طعم دارانواع شیرشیر5-1-1

*انواع پنیرپنیر5-1-2

انواع ماست ماست5-1-3
به استثناء ماست های طعم 

*دار با افزودنی ها

*تخم پرندگان به صورت کامل  با پوست ، منجمد، خشک شده، مایع و پاستوریزهتخم پرندگانتخم ماکیان5-2

*...آرد همانند آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج و آرد5-3-1

*نان اعم از سنتی و صنعتی نان5-3-2

5-4-1
گوشت قرمز دام سبک و 

سنگین
*ران، راسته، سردست، سینه و سایر قطعات بدن آنها: گوشت انواع دام های حالل گوشت سبک و سنگین همانند

*گوشت انواع ماهی، میگو و سایر آبزیان حالل گوشتگوشت آبزیان5-4-2

*گوشت انواع پرندگان حالل گوشت همانند مرغ و خروس، بوقلمون، شترمرغ و قطعات و احشاء بدن آنهاگوشت پرندگان5-4-3

(کباب لقمه، همبرگر یا برگرها و ناگت ها )فرآورده های گوشتی با گوشت قرمز، سفید، ماهی و آبزیانفرآورده های گوشتی5-4-4
به استثناء انواع سوسیس و 

کالباس موضوع استاندارد 

2303شماره 
*

*انواع برنج داخلی و خارجی برنج5-5-1

*لوبیا، نخود فرنگی، عدس، لپه، و سایر سبزیجات غالفدار: حبوبات همانندحبوبات5-5-2

*سویا و پروتئین سویاسویا5-5-3

روغن گیاهی5-6-1

روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ، زعفران، روغن پنبه دانه،روغن کلزا یا کانوال، روغن لفت، روغن خردل، و اجزاء آن، روغن پالم، روغن نخل و اجزاء آن، 

، پالم کرنل، روغن پالم کرنل استنارین و اجزاء آن، روغن تخم کتان، روغن ذرت، (کپرا)روغن سویا، روغن بادام زمینی، روغن زیتون، روغن نارگیل 

 و سایر روغن های نباتیCBR,CBEروغن کرچک، روغن کنجد، روغن جال و اجزاء آن، روغن جانشین کره کاکائو، روغن 
*

*روغن حیوانی5-6-2

5-7

شیر خشک 

مخصوص تغذیه 

کودکان
*

5-8

تخم مرغ نطفه دار 

و تبدیل آن به 

جوجه یک روزه
*

**خمیر کاغذ و کاغذ باطله6-1

**، دسته های کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و موارد همانند و دفتر مشق(یادداشت، سفارش، رسید)دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر دفتر تحریردفتر تحریر6-2

6-3
کاغذ چاپ، تحریر 

و روزنامه
**( گرم در هر متر مربع250تا وزن کمتر از )و انواع کاغذ گالسه  (مجله و نشریه)انواع کاغذ جهت چاپ و تحریر و مطبوعات کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه

آب مصارف کشاورزی - 4جزء 

:کاالهای زیر - 5جزء 

آرد و نان

شیر، پنیر و ماست

:انواع کاالهای زیر - 6جزء 

انواع گوشت و 

فرآورده های 

گوشتی

برنج، حبوبات، 

سویا و پروتئین 

سویا

انواع روغن های 

خوراکی، اعم از 

گیاهی و حیوانی

قانون مالیات بر ارزش ازوده، مبنی بر انواع گوشت و فراورده های گوشتی (9)بند الف ماده (4-5) وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص موضوع جزء27/09/1400 مورخ 1246/100فهرست ارسالی به شماره : نکته



کتابکتاب7-1
از جمله کتاب به خط بریل، کتاب های تصویر نقاشی یا رنگ آمیزی برای کودکان، نت موسیقی خطی یا  (CD)کتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی 

 کتاب دیجیتالچاپی، کلیه نقشه ها به شکل کتاب، بروشور و جزوه چاپ شده،
**

**روزنامه و مطبوعات کاغذی و الکترونیکیروزنامهروزنامه7-2

**نشریات و مجالت علمی- کاتالوگ های طبی- نشریات و مطبوعات کاغذی و الکترونیکیمجله و نشریهمجله و نشریه7-3

شمش طال 9-1
 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری 1398/04/04شمش طال مطابق تعریف درج شده در آئین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها مصوب 

اسالمی ایران
**

9-2
انواع حواله های کاغذی یا 

الکترونیکی
**

دارایی های غیر منقول10-1

10-2
انواع حواله های کاغذی یا 

الکترونیکی مبتنی بر آن ها

فرش دستباف13-1
فرش، قالی و قالیچه، انواع فرش دیواری، کفپوش های دستباف از مواد نسجی از پشم، از موی نرم حیوان یا از نایلون، از قبیل گلیم و جاجیم و 

همانند آن
**

**نخ13-2

**پشم13-3

:نسخه های کاغذی و الکترونیکی محصوالت زیر-7جزء 

کاالهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی- 8جزء 

و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد طال(وارداتی و داخلی)انواع شمش طال - 9جزء 

دارایی های غیر منقول و انواع حواله های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آن ها- 10جزء 

 یا 25/09/1388قانون اساسی مصوب  (44)از صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل / هرگونه انتقال دارایی به - 11جزء 

شرکت های فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه، به عنوان آورده غیر نقد شرکا در همان صندوق های سرمایه گذاری پروژه

1396/10/26قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب  (1)صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده - 14جزء 

فرش دستباف و 

مواد اولیه

فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن- 13جزء 

، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی(انسانی و دامی)انواع دارو و  واکسن - 15جزء 

 مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد می شود و به 1396/10/26قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعاالن صنایع دستی مصوب  (1) صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده 

.تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد

مواد اولیه اصلی

قانون اساسی (44)به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل / هرگونه انتقال دارایی از - 12جزء 

قانون اساسی  (44)در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکت های فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 

.از شرکت های فرعی صندوق های سرمایه گذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیست/ باشد، هرگونه انتقال دارایی به 

شمش طال  و 

انواع حواله های 

کاغذی یا 

الکترونیکی

دارایی های غیر 

منقول و انواع 

حواله های کاغذی 

و الکترونیکی



داروانواع دارو15-1
به استثناء کیف و جعبه های مخصوص دارو برای )کلیه داروهای تولید داخل  انسانی، حیوانی  مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

(کمک های فوری اولیه و ضایعات داروسازی و مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان
*

*کلیه واکسن های تولید داخل  انسانی، حیوانی  مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیواکسنواکسن15-2

لوازم مصرفی 

درمانی

انواع - انواع چسب- سرسوزن انواع سرنگ انسولین- اسپاچوال- IVاتصاالت - اسکالپ وین- ست سرم- انواع آنژیوکت- انواع سرنگ- میکروست 

- سوند نالتون- ساکشن تیوب- سوند ساکشن- انواع ماسک- دستکش معاینه- دستکش جراحی- (پانسمان های حاوی مواد مؤثره دارویی)پانسمان 

کیسه آبگرم، انواع کمپرس، - انواع سوزن بیوپسی اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، معمولی- سوزن اپیدورال و لوازم جانبی- سوزن اسپاینال- فیدینگ تیوب

- انواع باند- انواع کاور- شان و گان- صفربند- (استریل و غیراستریل)انواع گاز - کاغذهای بسته بندی- تست اتوکالو- باند فایبرگالس- باند گچی

- گاز وازلینه- چست باتل- تورنیکت- چست الکترود- ایررینگ- پوآر- ست تزریق خون- کیسه خون- (یورین بگ)کیسه ادرار - ویبریل- کاندوم

کاور - پرفیوژن ست- مایع هلیوم- ژل فروزن- (الکترود، لوبریکانت، التراسونیک، خنک کننده و گرم کننده)انواع ژلهای - ست تعویض خون

- گازها و داروها- (خون، پالسما)انواع کانکتور و سه راهی انتقال دهنده مایعات بدن - الرنگوسکوپ یکبار مصرف- پلیت مش گرافت- آرتوسکوپی

 –وسکات - سوزن پروانه ای –سوزن شیبا - وایربرست –سوزن کواکسیال- انواع درن- انواع فرآورده های هموستاتیک قابل جذب و غیر قابل جذب

لوازم - لوازم مصرفی ترمومتر جهت انداره گیری دمای بدن از طریق گوش-پزشکی  (تب سنج)ترمومتر  –سوزن بیوپسی استخوان و مغز استخوان 

کف )لوازم مصرفی دستگاه جلوگیری از انعقاد خون - TEDجوراب آنتی آمبولیسم - (ضد انعقاد خون)جوراب واریس  –مصرفی دستگاه تغذیه بیمار

پتوی یک بار مصرف دستگاه گرم (- ePump)کیسه های پمپ تغذیه  –لوازم مصرفی دستگاه گرم کننده خون - (SCDپوش و کاف دستگاه 

پدهای - کیسه های جمع آوری ضایعات خون و مایعات مصرفی دستگاه ساکشن- سرساکشن یک بار مصرف- (Warm Touch)کننده بیمار 

- انواع گازهای طبی اعم از بیهوشی و اکسیژن - سوزن فیستوال- (اسپرومتری انگیزشی)تمرین تنفس - چند منظوره مصرفی دستگاه الکتروشوک

سوزن یک بار مصرف - Filter paper&Filter membraneفیلترها به طورکلی اعم از - لباس مخصوص آنفوالنزای پرندگان

انواع تیغ - (بلوک گیری و درب داربافت، قالب گیری ،)انواع کاست - دستگاه تست قند خون- ECGچست لید یک بار مصرف - الکترومایوگرافی

درپوش ریجنت - سبد اسالید- قالب گیر فروزن یک بار مصرف- (Disposable blades-microtomy blades)یک بار مصرف 

(Evap caps) - کاسه نمد مخصوص(V-ring) - گریس مخصوص

(Iubrication kit) -باتل -Cleaning brushچشمی، )انواع ژلهای تزریقی - - انواع سوزن های مورد مصرف گاسترولوژی-  مصرفی

محلولهای شوینده ابزار و (-  به شکل محلول ،اسپری،فوم،ژل ، دستمال و کنستانتره مایع )اقالم ضد عفونی کننده بیمارستانی - (داخل مفصلی  

پنس های خروجی - پنس های بیوپسی-کاغذهای یکبارمصرف پزشکی همانند کاغذ نوار قلب،سونوگرافی،اکوکاردیوگرافی- شیشه آالت پزشکی

- کاتتر تزریق و کانوال- ابزار و چاقوی پاپیلوتومی یا اسفنکترتومی-ESDابزارهای -سوزن های تزریق–بندلیگیشن - پلی لوپ - جسم خارجی

پلیت کوتر )لوازم جانبی الکتروکوتر- پروب حرارتی جهت استفاده باکوترهای آندوسکوپی- برس سیتولوژی- TBNA  و FNAسوزن نمونه برداری 

کانکتورهای قلم - رابط های پلیت یکبار مصرف-سرقلم کوتر» سنباده «کلینر -سر قلم کوترهای مختلف- قلم کوتر یکبار مصرف- یکبارمصرف

» TUR«الکترودهای کوتر مخصوص الپاراسکوپی ،آرتروسکوپی و سیستوسکوپی–سیم های بای پالر و فورسپس های مصرفی –کوتر یکبارمصرف

شامل )انواع البسه یک بارمصرف -  پوشک بی اختیاری بزرگسال-زیرانداز یک بار مصرف بیمار- درجه تب غیر دیجیتالی- (و سیم های مربوطه

-اپلییکاتور و انواع کریپس های یک بار مصرف، پنبه بهداشتی ، پنبه هیدروفیل ، آمپول بازکن - (پیراهن، شلوار،کاله، پیشبند، ملحفه و کاور کفش

سینی رنگ آمیزی تمام - سینی برش بافت- سبد رنگ آمیزی - رسیور پالستیکی-جای الم شیار دار پالستیکی -ورE125+پی پت پاس-اپلیکاتور

پی پت مالنژور - ماسک بهداشتی-لوپ استاندارد- لگن بهداشتی بیمار- گارو خونگیری- کاپ دارویی پالستیکی مدرج-پالستیک با جای الم شیاردار

-Disposable Clip catridge-(لوازم جانبی کیسه کلستومی)چسب، خمیر، پانسمان ها و پوشش های استومی - سفید و قرمز

Disposable cliP Applier- Disposable Kitner tip-Disposable Midsleeve- حلقه معده مصرفی(Gastric 

Belt) -انواع هندل مصرفی برای (- قیچی، گرسپر،دایسکتور، هندل)انواع لوازم مصرفی الپاروسکوپی - انواع تیوپ مصرفی تراکستومیseal و

divideسیفتی باکس -عروق و بافت(Safty box) -پودر سوداالیم در حوزه لوازم و مواد دستگاه بیهوشی -کیسه شاهد دمای بالست فریزر -

- سوزن های طب سوزنی-محصول نهایی نخ و سوزن های جراحی-(ست های پالکت مغز و استخوان)ست های مصرفی آفرزیس-الکل طبی

فوم پزشکی - کاتترهای الکتروفیزیولوزی و کابل های رابط مربوطه-مارکرها-CL-20مارکر- 25Vو 20Vمارکر سیتی- PM-400مارکررادیوتراپی

و SNAPدکمه -فیلم پلی استر یک طرف سیلیکونایز- و سونوگرافیECGژل آکریلیک اسید برای -یک طرف چسب دار با ضخامت یک میلیمتر

AG/AGCL)STUD-)لوازم مصرفی دستگاه های مورد )پارافین- محصوالت مصرفی استریلیزاسیون شامل انواع کاغذ، پوچ و اندیکاتور استریل

شامل خمیر استومی، کرم )لوازم مصرفی استومی(-بیماران سرطانی)سورسهای رادیواکتیو دستگاه براکی تراپی-دبل لومن- (مصرف در بخش پاتولوژی

اسپری - 1228209390سوسپانسیون خوراکی اوپیکاف به شماره - 1228217968سوسپانسیون خوراکی بی بی اسلیپ به شماره -(استومی، کمربند

 Microwaveو RFالکترودهای سوزنی - 1228215018پماد سوختگی هان اسکین به شماره -1228213649دهانی برونکوسپت به شماره 

 ACD-Aمحلول ضد انعقاد خون با نام تجاری -(رکتال و واژینال )پراب دستگاه فارادیک عضالت لگن .AMICA GEN 3.0مربوط به دستگاه 

سورس رادیو اکتیو - اپلیکاتور براکلی تراپی - پمپ تزریق االستومریک - ، سیلیکون تایر ( کشور امریکاTerumo BCTکمپانی : دارنده پروانه )

رابط فیلتردار )مینی اسپایک - سایر لوازم مصرفی درمانی یک بار مصرف- محیط های آماده سازی اسپرم، تخمک و کشت جنین - براکلی تراپی 

(بندآورنده خون)پوشش هموستات - پپلجت(- bone wax)کاالهای موم استخوان - (سرنگ و ویال شیمی درمانی

15-3-1* لوازم مصرفی عمومی



بیهوشی و تنفسی15-3-2

انواع لوازم جانبی  –لوله تراکئوستومی - ایروی - چست تیوب –الرنژیال ماسک  –لوله تراشه - هوک- ماسک بیهوشی- نازال کانوال- آمبوبگ

واتر - فارنژیال تیوب –دم یار  –آسم یار  –اسپیدهالر  – (انواع فیلترهای آنتی باکتریال و آنتی ویرال و معمولی –لوله خرطومی - مصرفی ونتیالتور

 ml fluid chamber, 6ml fluid chamber,1ml fluid)انواع لوازم مصرفی دستگاه بیهوشی انواع چمبر - تراب ونتیالتور

chamber12) - الستیک چمبر(rubber gasket 6ml, rubber gasket 12ml -) الستیک درب پروسسور(Retort Lid 

gasket ) - شلنگهای مخصوص(tubing sets -) نازال پرونگnasal prong -))نازال ماسکnasal mask -)) کاله یک بار مصرف

- نوزاد و بلندر اکسیژن (ncpap)چمبرهمودیفایر - نوزاد (ncpap)ژنراتور یک بار مصرف - نوزاد (ncpap)ست لوله یک بار مصرف- نوزاد

.بالون- کانکتور یک بار مصرف لوله تراشه نوزاد

*

زنان و زایمان15-3-3
محافظ سینه مادران شیرده،ژل های ضدعفونی - ست شیردوش دستگاه شیردوش برقی – IVFانواع لوازم  –سرویکال براش  – IUD –اسپاکلوم 

سواپ تست و تشخیص پارگی کیسه آب جنین- کننده بهداشتی
*

لوازم مصرفی 

درمانی

انواع - انواع چسب- سرسوزن انواع سرنگ انسولین- اسپاچوال- IVاتصاالت - اسکالپ وین- ست سرم- انواع آنژیوکت- انواع سرنگ- میکروست 

- سوند نالتون- ساکشن تیوب- سوند ساکشن- انواع ماسک- دستکش معاینه- دستکش جراحی- (پانسمان های حاوی مواد مؤثره دارویی)پانسمان 

کیسه آبگرم، انواع کمپرس، - انواع سوزن بیوپسی اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، معمولی- سوزن اپیدورال و لوازم جانبی- سوزن اسپاینال- فیدینگ تیوب

- انواع باند- انواع کاور- شان و گان- صفربند- (استریل و غیراستریل)انواع گاز - کاغذهای بسته بندی- تست اتوکالو- باند فایبرگالس- باند گچی

- گاز وازلینه- چست باتل- تورنیکت- چست الکترود- ایررینگ- پوآر- ست تزریق خون- کیسه خون- (یورین بگ)کیسه ادرار - ویبریل- کاندوم

کاور - پرفیوژن ست- مایع هلیوم- ژل فروزن- (الکترود، لوبریکانت، التراسونیک، خنک کننده و گرم کننده)انواع ژلهای - ست تعویض خون

- گازها و داروها- (خون، پالسما)انواع کانکتور و سه راهی انتقال دهنده مایعات بدن - الرنگوسکوپ یکبار مصرف- پلیت مش گرافت- آرتوسکوپی

 –وسکات - سوزن پروانه ای –سوزن شیبا - وایربرست –سوزن کواکسیال- انواع درن- انواع فرآورده های هموستاتیک قابل جذب و غیر قابل جذب

لوازم - لوازم مصرفی ترمومتر جهت انداره گیری دمای بدن از طریق گوش-پزشکی  (تب سنج)ترمومتر  –سوزن بیوپسی استخوان و مغز استخوان 

کف )لوازم مصرفی دستگاه جلوگیری از انعقاد خون - TEDجوراب آنتی آمبولیسم - (ضد انعقاد خون)جوراب واریس  –مصرفی دستگاه تغذیه بیمار

پتوی یک بار مصرف دستگاه گرم (- ePump)کیسه های پمپ تغذیه  –لوازم مصرفی دستگاه گرم کننده خون - (SCDپوش و کاف دستگاه 

پدهای - کیسه های جمع آوری ضایعات خون و مایعات مصرفی دستگاه ساکشن- سرساکشن یک بار مصرف- (Warm Touch)کننده بیمار 

- انواع گازهای طبی اعم از بیهوشی و اکسیژن - سوزن فیستوال- (اسپرومتری انگیزشی)تمرین تنفس - چند منظوره مصرفی دستگاه الکتروشوک

سوزن یک بار مصرف - Filter paper&Filter membraneفیلترها به طورکلی اعم از - لباس مخصوص آنفوالنزای پرندگان

انواع تیغ - (بلوک گیری و درب داربافت، قالب گیری ،)انواع کاست - دستگاه تست قند خون- ECGچست لید یک بار مصرف - الکترومایوگرافی

درپوش ریجنت - سبد اسالید- قالب گیر فروزن یک بار مصرف- (Disposable blades-microtomy blades)یک بار مصرف 

(Evap caps) - کاسه نمد مخصوص(V-ring) - گریس مخصوص

(Iubrication kit) -باتل -Cleaning brushچشمی، )انواع ژلهای تزریقی - - انواع سوزن های مورد مصرف گاسترولوژی-  مصرفی

محلولهای شوینده ابزار و (-  به شکل محلول ،اسپری،فوم،ژل ، دستمال و کنستانتره مایع )اقالم ضد عفونی کننده بیمارستانی - (داخل مفصلی  

پنس های خروجی - پنس های بیوپسی-کاغذهای یکبارمصرف پزشکی همانند کاغذ نوار قلب،سونوگرافی،اکوکاردیوگرافی- شیشه آالت پزشکی

- کاتتر تزریق و کانوال- ابزار و چاقوی پاپیلوتومی یا اسفنکترتومی-ESDابزارهای -سوزن های تزریق–بندلیگیشن - پلی لوپ - جسم خارجی

پلیت کوتر )لوازم جانبی الکتروکوتر- پروب حرارتی جهت استفاده باکوترهای آندوسکوپی- برس سیتولوژی- TBNA  و FNAسوزن نمونه برداری 

کانکتورهای قلم - رابط های پلیت یکبار مصرف-سرقلم کوتر» سنباده «کلینر -سر قلم کوترهای مختلف- قلم کوتر یکبار مصرف- یکبارمصرف

» TUR«الکترودهای کوتر مخصوص الپاراسکوپی ،آرتروسکوپی و سیستوسکوپی–سیم های بای پالر و فورسپس های مصرفی –کوتر یکبارمصرف

شامل )انواع البسه یک بارمصرف -  پوشک بی اختیاری بزرگسال-زیرانداز یک بار مصرف بیمار- درجه تب غیر دیجیتالی- (و سیم های مربوطه

-اپلییکاتور و انواع کریپس های یک بار مصرف، پنبه بهداشتی ، پنبه هیدروفیل ، آمپول بازکن - (پیراهن، شلوار،کاله، پیشبند، ملحفه و کاور کفش

سینی رنگ آمیزی تمام - سینی برش بافت- سبد رنگ آمیزی - رسیور پالستیکی-جای الم شیار دار پالستیکی -ورE125+پی پت پاس-اپلیکاتور

پی پت مالنژور - ماسک بهداشتی-لوپ استاندارد- لگن بهداشتی بیمار- گارو خونگیری- کاپ دارویی پالستیکی مدرج-پالستیک با جای الم شیاردار

-Disposable Clip catridge-(لوازم جانبی کیسه کلستومی)چسب، خمیر، پانسمان ها و پوشش های استومی - سفید و قرمز

Disposable cliP Applier- Disposable Kitner tip-Disposable Midsleeve- حلقه معده مصرفی(Gastric 

Belt) -انواع هندل مصرفی برای (- قیچی، گرسپر،دایسکتور، هندل)انواع لوازم مصرفی الپاروسکوپی - انواع تیوپ مصرفی تراکستومیseal و

divideسیفتی باکس -عروق و بافت(Safty box) -پودر سوداالیم در حوزه لوازم و مواد دستگاه بیهوشی -کیسه شاهد دمای بالست فریزر -

- سوزن های طب سوزنی-محصول نهایی نخ و سوزن های جراحی-(ست های پالکت مغز و استخوان)ست های مصرفی آفرزیس-الکل طبی

فوم پزشکی - کاتترهای الکتروفیزیولوزی و کابل های رابط مربوطه-مارکرها-CL-20مارکر- 25Vو 20Vمارکر سیتی- PM-400مارکررادیوتراپی

و SNAPدکمه -فیلم پلی استر یک طرف سیلیکونایز- و سونوگرافیECGژل آکریلیک اسید برای -یک طرف چسب دار با ضخامت یک میلیمتر

AG/AGCL)STUD-)لوازم مصرفی دستگاه های مورد )پارافین- محصوالت مصرفی استریلیزاسیون شامل انواع کاغذ، پوچ و اندیکاتور استریل

شامل خمیر استومی، کرم )لوازم مصرفی استومی(-بیماران سرطانی)سورسهای رادیواکتیو دستگاه براکی تراپی-دبل لومن- (مصرف در بخش پاتولوژی

اسپری - 1228209390سوسپانسیون خوراکی اوپیکاف به شماره - 1228217968سوسپانسیون خوراکی بی بی اسلیپ به شماره -(استومی، کمربند

 Microwaveو RFالکترودهای سوزنی - 1228215018پماد سوختگی هان اسکین به شماره -1228213649دهانی برونکوسپت به شماره 

 ACD-Aمحلول ضد انعقاد خون با نام تجاری -(رکتال و واژینال )پراب دستگاه فارادیک عضالت لگن .AMICA GEN 3.0مربوط به دستگاه 

سورس رادیو اکتیو - اپلیکاتور براکلی تراپی - پمپ تزریق االستومریک - ، سیلیکون تایر ( کشور امریکاTerumo BCTکمپانی : دارنده پروانه )

رابط فیلتردار )مینی اسپایک - سایر لوازم مصرفی درمانی یک بار مصرف- محیط های آماده سازی اسپرم، تخمک و کشت جنین - براکلی تراپی 

(بندآورنده خون)پوشش هموستات - پپلجت(- bone wax)کاالهای موم استخوان - (سرنگ و ویال شیمی درمانی

15-3-1* لوازم مصرفی عمومی



جراحی عمومی15-3-4

انواع  –انواع چسب های بخیه  –استیل وایر  –انواع مش  –بن واکس  –انواع نخ جراحی  – CVPخط کش  – CVPکاتتر  – CVCکاتتر 

 –کاتترهای آمبولکنومی  –پورت تزریق انواع سوند و استنت ها و بالون های گوارشی  –تیغ بیستوری  –فرآورده های هموستاتیک و قابل جذب 

 –تیغه های یکبار مصرف درماتوم دستی و برقی - تروکار- استپلر- انواع لوازم جراحی الپارسکوپی یکبار مصرف- سیم بستن قفسه سینه –همووک 

-انواع بسکت های مورد مصرف گاسترولوژی- انواع فورسپس بایوپسی- ERCPانواع ست های- Cell sepratorکیت های مصرفی آفرزیس یا 

دهانی های آندوسکوپی جهت جلوگیری -استنت مجاری صفراوی-هموکلیپس- پرولین مش جراحی-وسیله جداکننده تیغ اسکالپل- کپسول بیوپسی

.برس استریل ویژه اسکراب جراحی - (Mouth piece)از گازگرفتگی دستگاه 

*

گوش و  حلق و بینی15-3-5
- سمعک و قطعات آن - انواع کاشتنی ها و پروتزهای گوش و حلق وبینی- همووک –کاتتر آمبولکتومی  –تی تیوب  –انواع تامپون ها  –آبسالنگ 

1228237119قطره بینی و اسپری آلوسالین به شماره - آسپیراتور بینی-اسنیرهای پلیپکتومی- باطری سمعک
*

اورولوژی15-3-6

 

کیسه –کیسه کلستومی    –یورین بگ  –انواع استنت های ادراری  - (سوند فولی –سوند بسکت  – DJمانند سوند )انواع سوندهای ادراری 

توالت همراه  –رینگ ختنه  –کیسه ایلئوستومی  – (همودیالیز و صفاقی)انواع کتترها و صافی دیالیز  –کاندوم شیت  –کتترنفرستومی  –یورستومی 

- انواع دایالتورها- Single stepکتتر - کتتر نفروستومی- انواع گایدوایر- Jانواع سوندهای دبل - ست نفروستومی- ست دیالیز –رکتال تیوب  –

-انواع بالن های مورد استفاده در اورولوژی و انواع کتترهای اورولوژی-  های مورد استفاده در اورولوژیstentانواع - انواع بسکت های خروج سنگ

.بسکت- الکترودهای دستگاه سنگ شکن کلیه برون اندامی-  انواع کتترهای مورد مصرف گاسترولوژی

*

ارتوپدی15-3-7

گرافت استخوان - –فیکساسیون ستون فقرات  –فیکساسیون خارجی  (نیلینگ)نیل اینترالک  –پیچ و پالک  –پروتز ران  –پروتز شانه - پروتز  زانو

تیغه  –تیغه های جراحی ارتوپدی –پروبید جنتامایسین  –پیچهای جذبی  –پین و وایر  –پیچ و پالک فک وصورت  –اورتز  –سیمان استخوان  –

انواع پالک - بانداژهای ارتوپدی گچی وزیرگچی.انواع پروتز تومورهای استخوانی- سرمته - ACL- PCLایمپلنت های- های شیور آرتروسکوپی 

انواع پیچ -انواع پیچ کورتیکال سلف تب-انواع پالک الکینگ- انواع پالک ریگانس- Lانواع پالک  - Tانواع پالک-انواع پالک توبوالر - ساده

-انواع گریشنر وایر-انواع پیچ الکنیگ هد -انواع پیچ الکینگ-انواع پیچ بولت- انواع کونچربدون ریم کانوله-انواع پیچ کنسلوس کانوله- کنسلوس

انواع قطعه فمورال -انواع الینر تی بی یاتوتال زانو-انواع الینر - انواع کاپ توتال-انواع استم -انواع هدبای پوالر- انواع فمورال هد-انواع گایدپین 

انواع گرانول -سیمنت پالک-انواع استم تی بی یا-انواع پروتزپانال-انواع اسپیسرصفحه تی بی یا-انواع واشر -انواع وایرسرکالژ -OR،PSتوتال زانو

سایر وسایل - پیچ و میله و پالک درون اندامی- مفصل های مصنوعی - کیت بالون و اکسپندر کایفوپالستی ستون فقرات -گرفت استخوانی

انواع  - (سایر اجزا، آن مصرفی نمی باشد)پین، ساپورت رزوه دار، راد و وایر مربوط به فیکساتورهای خارجی - پالس الواژ - ارتوپدی یک بار مصرف 

گردنبند طبی، مچ بند، شست بند، ساعد بند، بازوبند، کتف بند، قوزبند، کمربند طبی، شکم بند طبی، فتق بند، ساق بند، )ارتز ارتوپدی لوازم حمایتی 

(قوزک بند، آرنج بند، شانه بند،آتل دست و انگشت، گرمکن کلیه، ساپورت های تنه و پا و کف پا، گن، تنیس البو،جوراب واریس، آویز دست

به شرط دارا بودن 

پروانه ساخت کاالی 

پزشکی
*

لوازم مصرفی 

درمانی



قلب و عروق15-3-8

 –کاتترهای الکتروفیزیولوژی  –وسایل اینفلیشن و لوازم جانبی  –(کرونری، پریفرال، مغزی)انواع کاتترها و بالونهای آنژیوپالستی و آنژیوگرافی 

انواع  –ست تیوبینگ  –انواع اکسیژناتورـ  ست کاردیوپلیژیا – (کرونری، پریفرال، کاروتید، رنال )انواع استنتهای قلبی عروقی  –کاتترهای ابلیشن

 –انواع استنت گرفتها  –انواع گرفتهای عروقی  –کانوالی جراحی قلبی  –انواع دریچه های مکانیکی و بیولوژیکی  –فیلترهای شریانی و هموفیلترها 

 Blowerترانسدیوسرهای دما وفشار ـ هموکانسنتریتور،انواع استابیالیزر و اکارتور و هولدر نوک قلب و  –انواع شیتها و لوازم جانبی  –انواع پچها 

مصـرفی جراحی قلب، سیستم های یک بار مصرف - ، ست های یک بار مصرف آندوسکوپی در آوردن ورید(یک بار مصرف)مصرفی جراحی قلب 

- (....اسنیر و میکرو اسنیر)کویل آمبولیزاسیون - (الیگاتور- شیت- Introducer- لید) و لوازم همراه ICD- پیس میکر- پانچ و آناستوموز آئورت

وسیله - انواع گایدوایر- انواع شانت کرونری- لید پیس میکر موقت- (...مواد مسدود کننده عروق مغزی،)محلول آمبولیزاسیون و دلیور سیستم آن 

اتوترانسفیوژن یا - انواع رینگ ترمیم دریچه قلب- انواع دریچه های قلبی- انواع گایدینگ کاتتر- انواع رگ مصنوعی- (لیگا کلیپس)بستن رگ 

Cell saver - انواع بالن و انواعCatch و کویل و انواع Stent leo - کتترها، قلبی،آنژیوگرافی،کتترهای آنژیوگرافی قلب و عروق در سایزهای

مختلف، کتترهای تشخیصی آنژیوگرافی قلب وعروق در سایزهای مختلف، سوزن ها، پیل اوی شیت، دسیله شریانی، ست اینترودیوسر میکروکیت، 

ست رادیال نایتینول پالتینیم، گاید وایر آنژیوگرافی آنژیوفلکس، گاید وایر هیدروفیلیک، سوزن های بیوپسی، رابط های فشار قوی، سرنگ آنژیومات، 

سرنگ مدراد، تورک، ست تورک و وای کانکتور و سوزن، کیت های آنژیوگرافی و آنژیوپالستی، وای کانکتور و سوزن، پک های یکبارمصرف، سرنگ 

، کویل PDA، استنت و بالونهای قلبی وعروقی، ای اس دی آر، کویل PFOاینفالتور آنژیوپالستی، کتترپیس میکر ،مینفولد، کتترهای آنژیوگرافی ،

VSD، کویل پی دی ای آر، پورت، اسنیر ،Portکاالی تشخیص عروق خونرسان به بافت هموروئید، کاالی مصرفی - ، سوزن های شیمی درمانی

لوازم مصرفی جراحی قلب- ( بار مصرف50با محدودیت )

*

چشمی15-3-9

انواع  - P.M.M.Aانواع لنز داخل چشمی از جنس  –انواع لنزهای داخلی چشمی  –انواع لنزهای تماسی کاشتنی و غیر کاشتنی  –پروتز چشم 

محلولهای  –پدهای چشمی  –لوازم مصرفی جهت درمان خشکی چشم  –ها tension ring Capsularانواع  –اینجکتور و کارتریج

تیپ های - انواع پروب های ویترکتومی پوستریور- انواع پروب های ویترکتومی انتریور- (محلولهای ویسکواالستیک)ژلهای چشمی  –شستشوی لنز 

محلول - چاقوی یک بار مصرف جراحی چشم- مصرفی گلوکوم-  گیژ23پروب های اندولیزر - گیژ20پروب های اندولیزر  –فیکوویترکتومی 

میکرو -رینگهای داخل چشمی قرنیه-(آرتیفیشل چامبر-پانچ تری فاین-وکیوم تری فاین)لوازم مصرفی پیوند قرنیه - نگهدارنده لنز چشمی تماسی

تیوب -کرافورد)لوازم مصرفی مجاری اشکی-پگهای تیتانیوم هیدروکسی آپاتیت-(بیوسرامیک-هیدروکسی آپاتیت)کاشت های چشمی-اسپونژویک

-باند)لوازم مصرفی شبکیه-گلدپلیت نگهدارنده پلک-(بادکین تیوپ-پتوزآپ-پانکتال پالگ-تیوب رتیلینگ موناکا-تیوب موناکا-مینی موناکا-رتیلینگ

ست -کاست-فیلتر- سیلیکون اسلیوتیپ-انفوزیون ست-تیوبینگ ست)لوازم مصرفی فیکو-(پروب ویترکتومی- دکاالین-سیلیکون-اسپونژ-باکل

کیت -الکترودهای یکبار مصرف الکتروفیزیولوژی-پروبهای ایندولیزر-سوزن دوکانوله یکبار مصرف(-اکولوپد-انواع پد)لوازم مصرفی استراسبیم-(نیدل

قطره نرم کننده ومرطوب کننده -کارتهای اگزایمر-تست پلیت-تیغه های میکروکراتوم)لوازم مصرفی لیزیک-هند پیس و لوازم مصرفی عمل ترابکتوم

(درمان بیماران سرطانی)پالک های چشمی رادیواکتیو-(نام تجاری استک)چشمی

*

جراحی عمومی و پالستیک15-3-10
- انواع کلیپسها  –پروتزهای سایر اندام بدن  –تیشواکسپندر  –پروتز گوش  –پروتزهای فک و صورت  – (interal ، external)پروتز سینه 

.لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپالسی
*

مغز و اعصاب15-3-11

پروب های  – immobilization powder –اسپونژهای مغز و اعصاب  ـ کویلهای مغزی  –کاتترهای مغزی  –انواع شانت های مغزی 

لوازم   – Gold Ballonانواع کتتر و میکروکتترنورو- تیغه های جراحی مغز و اعصاب- کلیپس آتوریسم مغزی- Icp monitoringسیستم 

.استیموالتور عصبی و نخاعی- مصرفی دستگاه اکسیمتری مغز
*

لوازم مصرفی 

درمانی



15-3-12
اقالم مصرفی آزمایشگاه 

های تشخیص طبی

 3LH-FSH – TSH – T4 – Tمانند )ـ انواع کیتهای هورمونی  (تری گلیسیرید –کلسترول  –اوره  –مانند کیتهای قند )انواع کیتهای بیوشیمی 

ـ  انواع آنتی  ( VDRL-CRP – ASO-RF:مانند)ـ انواع کیتهای سرولوژی (CEA –CA19-9 , CA-125مانند )ـ انواع تومور مارکرها  (

ـ انواع  (مانند آنتی سالمونل ، آنتی شیگال، آنتی کلرا)ـ  انواع آنتی سرمهای میکروبی  (D آنتی B، آنتی Aمانند آنتی )سرمهای گروه خونی 

ـ انواع معرف ها، کالیبراتورها و سرم کنترل ـ انواع کیتهای انعقادی  ( EMBمانند  بالد آگار ـ مکانکی اس اس آگار ، )محیطهای کشت میکروبی 

ـ  انواع محلولها و معرفهای مورد مصرف در  (، الیزCleanمانند محلولهای شستشو ،)خون ـ انواع محلولهای دستگاههای تشخیص طبی 

کروماتوگرافی، الکتروفورز ـ انواع محلولها و معرفها و رنگهای پاتولوژی ،هماتولوژی، میکروبیولوژی ـ انواع کیتهای مصرفی در فلوساتیومتری ـ انواع 

 ـ انواع الم، المل، نوک سمپل، لوله های خون گیری خالء ـ انواع الکترودهای دستگاههای DNA، سنتز PCRمحلولها و مواد ژنتیکی مصرفی در 

-HCG Directاندازه گیری آنزیمهای قلبی،): انواع کیت های تشخیصی شامل –نوار تست قند خون  –سیفتی النست - مترPHبالد گاز ، 

SLO- RPR- Morphine-RH- ASO- THC سیفتی باکس، لوازم و اقالم مصرفی آنالیزرها و دستگاه های - النست خون گیری- (....و

لوازم - لوازم میکروبیولوژی آناالیزرها- لوازم هماتولوژی  آناالیزرها- لوازم ایمونواسی آناالیزرها- لوازم اتو آناالیزرها- آزمایشگاهی تشخیص طبی

انواع محلول - لوازم مصرفی دستگاه های مورد مصرف در پخش پاتولوژی- دستگاه های مورد استفاده در تشخیص ژنتیکی و مولکولی و سلولی

 Plasms )بل پالسماگیری - (Printer ribbon)ریبون پرینتر آزمایشگاهی - (شستشوی اتوآنالیزر بیوشیمی، دستگاه پروسس بافت، فیکساتیو)

apheresis bowl) - ست پالسماگیری(Harness set -) المپ زنون(Ozone lamp -) 201میکروکووت مخصوص دستگاهhb -+

amnisure)تست هایا یمونوکروماتوگرافی- EMRکیت - ازت مایع- (ml sod cit 4% bag 250) ام ال 250%- 4سرم سیترات

-(لوله آزمایش، الم و المل آزمایشگاهی و لوله غیر مدرج، لوله خون گیر و پیپت قطره چکان)شیشه آالت برای آزمایشگاه، بهداشت یا داروخانه شامل 

 -(PARTOUSURE TTD TEST)کیت تشخیص زایمان زودرس  - New Born Screeningکیت غربالگری نوزاد

*

تصویربرداری15-3-14
شیلد بیماران - فیلم بچ دزیمتری فردی- انواع فیلم های مورد مصرف پزشکی و رادیولوژی- داروی ظهور ثبوت رادیولوژی- انواع نوار سونوگرافی

(Stryrofoam Blocks)رادیوتراپی 
*

اقالم مصرفی دندان پزشکی15-3-15

انواع - ـ انواع کیت ها ترمیمی ـ انواع کامپوزیت ـ انواع مواد ترمیمی کراون و بریج ـ اسید اچ ـانواع سیمان (مانند دایکال والینر)انواع مواد کف حفره 

آمالگام ـ انواع آلیاژ ـ انواع سوزنهای مصرفی ـ انواع دندان مصنوعی ـ انواع مواد رزینی دندان مصنوعی ـ مواد ترمیمی ـ انواع مواد یکبار مصرف مثل 

ـ تیغ بیستوری ـ انواع گازو پنبه ـ انواع دست کش ـ انواع  (مانند نخ بخیه)پیش بند ـ سوند آینه ـ وج ـ نخ کنار زننده لثه ـ انواع مواد مصرفی جراجی 

ـ انواع چسب ـ انواع موم  (مانند بند ـ براکت )ماسک ـ انواع دیسکها ـ انواع پروتز ـ انواع درن ـ انواع مسدود کننده ها ـ انواع مواد مصرفی ارتودنسی 

ـ  انواع  (مانند فایل مواد داخل کانال  مانند گوتا ـ پرکاوسیلر)ـ انواع مواد مصرفی رادیولوژی ـ فیلم ـ مواد ظهور و ثبوت ـ انواع مواد مصرفی دراندو 

نوارهای پرداخت دندان ـ انواع ماتریس ـ انواع فرز ـ انواع مواد قالبگیری ـ سیستم حفاظتی دندان ـ انواع ایمپلنت و اجزاء آن ـ انواع روکش های 

ـ  انواع پیچ و پین ـ انواع اسپلینت ـ انواع محرک های مکانیکی ـ  (مانند کریپ تاپ)دندانی ـ مایع و کاغذ آرتیکوالسیون ـ انواع مواد مصرفی اطفال 

انواع برس های مصرفی ـ انواع اپیکاتور ـ انواع فویل ـ انواع مواد مصرفی پروفیالکسی مثل خمیر ـ برس و کپ ـ باندینگ ـ انواع پرسلن ـ انواع 

کاغذبسته -ژل بی حسی دندانپزشکی- ماسک-موادقالبگیری-Dina Baseکاالی خمیر لثه نرم با نام تجاری - سرسوزن دندانپزشکی- اکریل

بلوک زیرکونیوم- ، نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندان ها (جهت استریلیزاسیون و روکش پوآر آب و هوا)بندی ابزار پزشکی

*

*(محلول و ژل)و اینتراهوف فیت  (OXITETRACYCLINE)آنتی بیوتیک های دامی، آبزیان دارو مخصوص دام15-3-16

لوازم مصرفی 

درمانی



*کیت های تشخیص ملکولی بیماریهای حیوانی، مواد،معرف ها و کیت های تشخیص آزمایشگاهی و دستگاه های تشخیص آبستنیاقالم آزمایشگاهی دام15-3-17

*ملزومات و مواد مصرفی مورد استفاده جهت تلقیح مصنوعیلوازم مصرفی درمانی دامی15-3-18

16-1

اقالم موضوع بند 

 (119)ماده  (پ)

امور گمرکی

تجهیزات کمک ناوبری 

هوانوردی

 200/14372 به تأیید وزیر راه و شهرسازی رسیده و به شماره وارده 1400/09/08 مورخ 114382/100/02 مورد که طی نامه شماره 46فهرست 

. در دبیرخانه سازمان به ثبت رسیده است1400/09/09مورخ 
**

16-2

اقالم موضوع بند 

 (119)ماده  (ت)

امور گمرکی

**.  درج شده است9 بند ب ماده 17مراتب این بند بلحاظ مشترک بودن در ماهیت ، در جز

16-3

اقالم موضوع بند 

 (119)ماده  (ث)

امور گمرکی

 اقالم و تجهیزات خاص 

اطالعاتی با تأیید کتبی وزیر 

اطالعات

 مورخ 2/159400 و 1400/09/08 مورخ 2/141407 ، 1400/06/30 مورخ 2/96975 ، شماره 1400/05/18 مورخ 2/75139طی نامه های شماره 

. از وزارت اطالعات استعالم گردیده که هیچگونه فهرستی به سازمان ارسال نگردیده است1400/10/04
**

**انواع توپ های ضد هوایی راداری و بدون رادار، سامانه های پدافند موشکی و رادارهای زمینی قطعات و مواد اولیه مربوطپدافند هوایی17-1

17-2
هواپیماهای جنگنده و 

شناسایی
**انواع هواپیماهای جنگنده و شناسایی و بدون سرنشین، روغن، الستیک و قطعات و مواد اولیه مربوط

17-3
هواپیماهای ترابری و 

پشتیبانی
**انواع هواپیماهای ترابری تاکتیکی، پشتیبانی و آموزشی و بدون سرنشین، روغن و الستیک، قطعات و مواد اولیه مربوط

**بالگردهای هجومی، تاکتیکی و پشتیبانی و بدون سرنشین و قطعات و مواد اولیه مربوطبالگرد17-4

**انواع موشکهای زمین به زمین، زمین به هوا، هوا به زمین، هوا به هوا، سطح به سطح و قطعات و مواد اولیه مربوطموشک17-5

**انواع تانک، نفربر و خودروهای شنیدار، خودرو مین کوب و قطعات و مواد اولیه مربوطزرهی مکانیزه17-6

**سالح های مستقیم زن، انواع موشک اندازها و موشکهای ضد زره و قطعات و مواد اولیه مربوطضدزره17-7

**تجهیزات منحنی زن توپخانه ای، خمپاره اندازها و خمپاره ها و قطعات و مواد اولیه مربوطتوپخانه و ادوات17-8

پیاده و انفرادی17-9
چترنجات، باتوم، سپر و تجهیزات ضد شورش، کاله و جلیقه ضد گلوله، پوتین ضد )سالح های سبک و نیمه سنگین انفرادی و تجهیزات انفرادی 

تور استتار، بمب یاب، مین یاب و قطعات و مواد اولیه مربوط (مین
**

17-10
تجهیزات پدافند شیمیایی، 

میکروبی و هسته ای

انواع ماسک، فیلتر، لباسهای محافظ، انواع سیستمهای شناسایی و تجهیزات و داروهای رفع آلودگی و واکنشها و لوازم ازمایشگاهی و قطعات مربوط به 

تجهیزات پدافند شیمیایی، میکروبی و هسته ای و مواد اولیه مربوط
**

فهرست این تجهیزات و اقالم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب . تجهیزات و اقالم با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطالعاتی- 17جزء 

.هیأت وزیران می رسد

این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه  (الف)بند  (5)و  (3)، (1)واردات کاالهای موضوع جزءهای . این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد (الف)بند  (17)و  (16)، (13)، (9)، (7)، (6)، (2)واردات کاالهای موضوع جزءهای : 1تبصره 

این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کاالی موردنظر  (15)در خصوص جزء . عرضه این کاالها در داخل کشور، مانند عرضه کاالهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد (%9)درصد 

. در مبادی گمرکی می باشد (%3)مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و اگر واردات کاالی مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد 

.عرضه این کاالها در داخل کشور، مانند عرضه کاالهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است

.قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است (119)ماده  (پ)معافیت این جزء در خصوص اقالم موضوع بند  :تبصره

.قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور (119)ماده  (ث)و  (ت)، (پ)رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطالعاتی موضوع بندهای - 16جزء 



**ناو، ناوچه، قایق تندرو و انواع قایق پاروئی، شناورهای پشتیبانی و یدک کش با کاربرد صرفاً نظامی و قطعات و مواد اولیه مربوطشناوری17-11

**و قطعات و مواد اولیه مربوط (تر و خشک)زیر سطحی های سنگین، نیمه سنگین و سبک زیر سطحی17-12

**موشکها و توپخانه های ساحل به دریا، هوا به دریا، دریا به هوا، دریا به ساحل و قطعات و مواد اولیه مربوطتجهیزات دفاع ساحلی17-13

**تجهیزات بندری، داکهای تعمیراتی ثابت و شناور و پلهای متحرک صرفاً نظامی و قطعات و مواد اولیه مربوطتجهیزات ساحلی17-14

تحرک و ترابری17-15

خودروهای مهندسی و راه سازی، انواع خودروهای تاکتیکی چرخ دار و شنی دار سبک، سنگین، تانک بر، توپ کش، و قطعات خودروهای تاکتیکی به 

 قطعات تولید موتور سیکلت خاص نظامی و انواع وسائط نقلیه امدادی، کامیون های کشنده و شاسی،  انواع خودروها استیشن، ون  و skdصورت 

(به استثنای موتورسیکلت معمولی)وانت جهت نصب سیستمهای پدافندی و جنگال، انواع موتورهای دو چرخ و چهار چرخ تاکتیکی 
**

**دستگاههای شنود، دوربین های دید در شب و روز و قطعات مربوطتجهیزات اطالعات17-16

**انواع مهمات سالح های سبک و نیمه سنگین و سنگین توپخانه ای و زرهی، مواد شیمیائی، مواد منفجره با مصرف نظامی و مواد اولیه مربوطمهمات17-17

**شبیه ساز وسایل پرنده، زرهی، توپخانه و موشکی و انواع وسایل کمک آموزشی نظامی و مواد اولیه مربوطتجهیزات آموزشی17-18

17-19
تجهیزات مخابراتی و 

الکترونیک

 برای شبیه MINI و MAINمراکز تلفن صحرایی، بی سیم های تاکتیکی و شهری ترمینالهای ماهواره ای، رادیو، رادار ماهواره ای، رایانه های 

 گیگا هرتز، سالح های 40 تا  0/1م دوربین های دید در روز و  در شب و حرارتی گیرنده های باند وسیع از . سازها و مراکز فرماندهی و کنترل ن

الکترومغناطیسی و لیزری و صوتی، انواع المپ های مایکروویو برای رادارها و فرستنده های پرقدرت، انواع قطعات لیزری و الکترونیکی برای ساخت 

وسایل ارتباطی و الکترونیکی انواع آنتن ها و تراندیوسرها و سنسورهای مختلف و مواد اولیه مربوط

**

**، انواع باتری و تجهیزات ذخیره ساز(APU)تجهیزات زمینی شامل کامیون های سوخت رسان، برف روب، آتش نشانی فرودگاهی، ژنراتور تجهیزات فرودگاهی17-20

**انواع تجهیزات و ابزارهای مربوط به نقشه برداری و عکسبرداری هوایی و زمینی و ماهواره ایتجهیزات نقشه و ماهواره17-21

**تجهیزات جانبی رایانه که برای استفاده در سیستمهای نظامی کاربرد دارند و یا به عنوان تجهیزات کنترل در محصوالت نظامی به کار برده می شوندرایانه و تجهیزات جانبی17-22

**ماشین آالت تولیدی، ابزار آالت و قطعات یدکی و تجهیزات تست مربوطتجهیزات تولیدی17-23

**اسناد امنیتی و قطعات و مواد اولیه مربوطاسناد امنیتی17-24



جراحی و پرستاری از قبیل خدمات پزشکان با انواع تخصص- بستری- شامل خدمات معاینه

جراحی پالستیک و کاشت مو به عنوان خدمات غیر 

درمانی تلقی می گردد و مشمول معافیت این بند 

.نمی باشد

دندان پزشکی

خدمات درمانی و بازتوانی سرپایی و بستری اعتیاد

(TC)خدمات اجتماع درمان مدار 

Bخدمات درمان و باز توانی اقامتی کوتاه مدت تیپ 

حمل بیمار با آمبوالنس

شنوایی و سایر بیماریهای شایع- خدمات غربالگری بینایی

خدمات آزمایشگاهی

خدمات مشاوره ژنتیک

پزشکی - ام آر آی- سی تی اسکن-آنژیوگرافی- سونوگرافی- انواع خدمات رادیولوژی)پرتو پزشکی شامل 

(رادیوتراپی و سایر خدمات تشخیصی ویژه- هسته ای

خدمات کاهش آسیب

خدمات روانشناختی، مشاوره سالمت روان و روان درمانی حضوری و تلفنی

.که در حوزه سالمت با سازمان های دولتی همکاری فعال دارند (سمن ها)سازمان های مردم نهاد 

(ارتز و پروتز)ارتوپدی فنی - بینایی سنجی- شنوایی سنجی-گفتار درمانی- کاردرمانی- فیزیوتراپی

ه معلولین ذهنی- توانبخشی و مراقبت شبانه روزی از معلولین ذهنی مراقبت در - توانبخشی و آموزش روزان

توانبخشی حرفه ای معلولین ذهنی- منزل از معلولین ذهنی

مراقیت از سالمندان - توانبخشی و آموزش روزانه سالمندان- توانبخشی و مراقبت شبانه روزی از سالمندان

در منزل

خدمات پیشگیری

خدمات توان بخشی

خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توان بخشی و حمایتی و خدمات آرامستان ها - 1بند 

خدمات تشخیصی

02/03/1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  (9)ماده  (ب)معافیت های جزء 

ردیف
کد 

خدمت
توضیحشرحمصادیقنوع خدمت

خدمات درمانی



ه بیماران روانی مزمن- توانبخشی و مراقبت شبانه روزی از بیماران روانی مزمن - توانبخشی و آموزش روزان

توانبخشی حرفه ای بیماران روانی مزمن- مراقبت در منزل از بیماران روانی مزمن

ه بیماران مبتال به اختالالت نافذ رشد  (اتیسم)توانبخشی و اموزش روزان

توانبخشی و مراقبت از معلولین ضایعات نخاعی

ه مادر و کودک ناشنوا توانبخشی و آموزش روزان

ه مادر و کودک نابینا توانبخشی و آموزش روزان

تولیدی و آموزش حرفه به معلوالن- کارگاه های حمایتی 

معلوالن جسمی؟

 سال در مهدهای کودکان6آموزش و تربیت کودکان زیر 

مراقبت و آموزش از کودکان خیابانی

بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی

خانه های سالمت

مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طالق

(فردی و اجتماعی)مراکز مداخله در بحران 

کلینک های مددکاری

(نگهداری کودکان بی سرپرست)خانه های کودکان و نوجوانان 

خدمات رسانی به آسیب دیدگان اجتماعی

خدمات حمل اموات

خدمات تدفین اموات

خدمات درمانی و پیشگیری دامی و 

گیاهی

کلیه خدمات پیشگیری و درمانی از قبیل واکسیناسیون، سم پاشی، تجویز سم و کود و دارو و بستری دام در 

مراکز دامپزشکی

خدمات آزمایشگاهی خاکشناسی در قالب درمان گیاهان

آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی

(دامپزشکی)ارائه خدمات آزمایشگاهی حیوانی 

ارائه خدمات درمانی و کلینیکی دامپزشکی

واحدهای ماشینی کردن 

آب کشاورزی (مکانیزاسیون)
کلیه خدماتی که به صورت مستقیم به مکانیزاسیون آب کشاورزی ارتباط دارد

خدمات آرامستان ها

خدمات حمایتی

آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان (مکانیزاسیون)خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن - 2بند 

.دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح می باشد (1)بدیهی است شرط استفاده از معافیت های بند 

خدمات توان بخشی



کشت بافت و تولید اندام های 

تکثیری گیاهان

کارمزد انجام معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس هاو بازارهای خارج از بورس که توسط 

کارگزاران، بورس ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و 

.شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران دریافت می شود

حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معامالت اوراق بهادار و کاالها در بورس ها و 

بازارهای خارج از بورس دریافت می شود

حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کاالی آن ها در بورس یا بازار خارج از 

.بورس معامله می شود

حق الدرج و حق پذیرش کاالها و اوراق بهادار پذیرفته شده یا قابل معامله در بورس ها یا بازارها ی خارج از 

.بورس

خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق های قرض الحسنه که - 6بند 

.به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند

خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیالت توسط صندوق های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری، بیمه ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا می شود در - 7بند 

چهارچوب اساسنامه آن ها

خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصوالت کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی- 8بند 

خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار- 9بند 

.دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح می باشد (1)بدیهی است شرط استفاده از معافیت های بند 

خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن ها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کاالها و خدمات - 3بند 

داخلی در روزنامه ها و نشریات

.ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد- 4بند 

، (مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)در ارائه خدمت توسط شرکت های تأمین نیروی انسانی و شرکت هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می کنند  :تبصره

.حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است. بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف می باشد

.عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیالت و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار- 5بند 



حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها، بورس ها، بازارهای خارج از بورس یا سایر تشکل های خودانتظام 

.از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند

کارمزدهایی که نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بابت مشاوره عرضه، مشاوره 

پذیرش، سبد گردانی، بازارگردانی، تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار، یا ارائه خدمات به نهادهای 

.واسط دریافت می کنند

کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه 

.خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند

(پرداخت توسط بانی به نهاد واسط)کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار 

اعم از )کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار 

صدور کد معامالتی جهت انجام معامله، استخراج و ارائه گزارش های گردش معامالت شرکت ها و 

سهامداران، تخصیص اتوماتیک سهام، سپرده کردن اوراق بهادار، خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده 

گذاری اوراق بهادار، اصالح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله، صدور گواهی نامه نقل و انتقال، 

 (انتقاالت قهری و قانونی، افزایش سرمایه، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله

.دریافت می کند

خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر، مهمان پذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذی ربط- 15بند 

صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار- 11بند 

(مصرف کنندگان)دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مشتریان  (لیزینگ)منحصراً سود تسهیالت اعطائی شرکت های واسپاری - 12بند 

درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی (اعم از بار و مسافر)خدمات حمل و نقل - 13بند 

.با مشتریان مشمول این فعالیت نمی باشند (لیزینگ)مالیات بر ارزش افزوده بهای دارایی ها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکت های واسپاری  :تبصره

، علوم، تحقیقات و فناوری ، (سازمان)خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صالح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی - 14بند 

آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این 

قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

 با اصالحات بعدی01/09/1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  (1)ماده  (24)خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند - 10بند 



 از واحدهای تولیدی، صنعتی و 31/02/1387دریافتی توسط شرکت های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب  (شارژ)قدر السهم هزینه مشترک - 16بند 

خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی بابت ارائه خدمات به آن ها

این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فهرستی که با  (الف)بند  (17)خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کاالهای موضوع جزء - 17بند 

.تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابالغ می شود
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