
(ریال)تعرفه شماره استاندارد ملیگروه محصول نام محصولردیف

437618,993,333شوینده و بهداشتیصابون بهداشتی پر چرب1

2316,823,333شوینده و بهداشتینوع الف- صابون رختشویی 2

2314,956,667شوینده و بهداشتینوع ب- صابون رختشویی 3

132619,145,000شوینده و بهداشتیصابون بچه4

59514,361,667شوینده و بهداشتی صابون مایع بهداشتی5

120310,465,000شوینده و بهداشتیپودر بچه6

357230,660,000شوینده و بهداشتی(بچه و بزرگسال)شامپوی موی سر 7

33339,321,667شوینده و بهداشتی(قالبی)پودر شوینده فشرده8

60718,166,667شوینده و بهداشتینوع یک- مایع پاک کننده اجاق گاز9

60715,401,667شوینده و بهداشتینوع دو- مایع پاک کننده اجاق گاز10

33054,398,333شوینده و بهداشتیمحلول شیشه پاک کن11

23645,145,000شوینده و بهداشتیمایع پاک کننده فرش و موکت با کف زیاد12

236119,390,000شوینده و بهداشتیمحلول سدیم هیپوکلریت13

2223,692,667شوینده و بهداشتیصابون بهداشتی14

473014,408,333شوینده و بهداشتیصابون رختشویی بر پایه پسماند و روغن های گیاهی15

228830,730,000شوینده و بهداشتیمایع و ژل ظرفشویی16

100813,720,000شوینده و بهداشتی(خمیردندان )پاک کننده دندان 17

14127,976,667شوینده و بهداشتیپودرهای لباسشویی دستی18

204036,925,000شوینده و بهداشتی(مخصوص البسه رنگی)پودرهای لباسشویی ماشینی 19

204034,125,000شوینده و بهداشتی(فاقد آنزیم- دارای آنزیم )پودرهای لباسشویی ماشینی 20

839425,001,667شوینده و بهداشتیسدیم هیپوکلریت مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی21

201116,300,000میکروبی شوینده و بهداشتی(بچه و بزرگسال )شامپو - میکروبی 22

201116,300,000میکروبی شوینده و بهداشتیپودر بچه- میکروبی 23

201116,300,000میکروبی شوینده و بهداشتیمایع پاک کننده فرش و موکت - میکروبی24

201116,300,000میکروبی شوینده و بهداشتیخمیردندان - میکروبی25

201116,300,000میکروبی شوینده و بهداشتیمایع دستشویی- میکروبی 26

135683,150,000میکروبی شوینده و بهداشتیمایع و ژل ظرفشویی- میکروبی 27

22178,948,333شوینده و بهداشتیپودرهای ساینده کف شوی28

1459511,725,000شوینده و بهداشتی مورد مصرف در صنایع شوینده A4زئولیت 29

33502,193,333شوینده و بهداشتیمحلول کلسیم هیپوکلریت30

1815,215,000شوینده و بهداشتیحنا31

33348,878,333شوینده و بهداشتیسدیم سیلیکات مورد مصرف در پودرهای شوینده32

93578,166,667شوینده و بهداشتیدهان شویه 33

52133,150,000شوینده و بهداشتیپاک کننده اسیدی مورد مصرف در صنایع لبنی34

52144,095,000شوینده و بهداشتیپاک کننده قلیایی مورد مصرف در صنایع لبنی35



1988219,495,000شوینده و بهداشتیشوینده های ناحیه خارجی دستگاه تناسلی بانوان 36

2062610,745,000شوینده و بهداشتینرم کننده موی سر 37

323921,921,667شوینده و بهداشتی(آب اکسیژنه )هیدروژن پراکساید38

71025,121,667شوینده و بهداشتیمایع کمک آبکشی مورد مصرف در ماشین های ظرفشویی39

10223,080,000شوینده و بهداشتیادکلن40

17694,351,667شوینده و بهداشتیافشانه خوشبو کننده بدن 41

17686,755,000شوینده و بهداشتیافشانه مو 42

23659,916,667شوینده و بهداشتیپودر ماشین ظرفشویی 43

70996,241,667شوینده و بهداشتیپودر موبر44

2415,586,667شوینده و بهداشتیپودر صابون لباسشویی45

524916,566,667شوینده و بهداشتیشفاف- صابون نیمه شفاف46

36432,310,000شوینده و بهداشتیمایع پاک کننده کاسه توالت 47

1864118,106,667شوینده و بهداشتیمایع دستشویی 48

27184,643,333شوینده و بهداشتیسدر 49

66193,710,000شوینده و بهداشتیاکسیدان 50

35136,276,667شوینده و بهداشتیآلکیل بنزن سولفونیک اسید نوع خطی 51

32329,356,667شوینده و بهداشتیفتالوسیانین آبی 52

205320,125,000شوینده و بهداشتیکوکونات دی اتانول آمید نوع الف و ب 53

547624,686,667شوینده و بهداشتیالکلهای چرب اتوکسیله 54

120522,773,333شوینده و بهداشتیآلکیل بنزن خطی 55

581212,938,333شوینده و بهداشتیپارافین مایع بهداشتی 56

394912,786,667شوینده و بهداشتیمورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی  (وازلین )پارافین نرم 57

67127,478,333شوینده و بهداشتیفورفورال 58

13218,540,000شوینده و بهداشتیاکسید روی 59

683521,081,667شوینده و بهداشتیسدیم لوریل اتر سولفات مورد مصرف در صنایع بهداشتی و زداینده ها 60

36416,660,000شوینده و بهداشتیصنعتی سدیم هیدروکسید61


