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THÔNG TƯ  
về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính 

thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 
tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 
2007 của ủ y  ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu 
theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm 
hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và 
khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 06/2003 /NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của 
Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi đối với một số mặt hàng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Điều 1. Chi tiết mã số HS.
Chi tiết thêm mã số HS đối với các mặt hàng kính thuộc mã 

7005.21.90.00 và 7005.29.90.00 quy định tại Quyết định 106/2007/QĐ-BTC 
ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành 
Biêu thuê xuất khẩu, Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi và các văn bản sửa đổi, bổ 
sung thành thành mã số mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo 
Thông tư này.



Đ iều 2. Hiệu lưc thi hành
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Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận
-  Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
-• Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ c ơ  quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
phu;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
• Cục kiể m tra văn bản - B ộ Tư pháp;

Các dơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hai quan tỉnh, thành phố;
- Công báo:
• W e b s i t e  Chính phủ và W ebsite Bộ Tài chính;
- Lưu: V T , vụ  C S T
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KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

 ( Ban hành kèm t heo Thông tư số 190/2009/TT-BTC ngày 30/9/2009 của Bộ Tài chính) 

■ T  ^ -------------

Mã hàng Mô tả hàng hoá
Thuế
suất
(% )

70.05 Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở  
dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản 
chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công 
cách khác.

7005 10 - Kính không có cốt thép, có tráng lớp hấp thụ, lớp phản 
chiếu hoặc không phản chiếu:

7005 10 10 00 " - Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang 
học
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7005 10 90 00 - - Loại khác 30
- Kính không có cốt thép khác:

7005 21 - - Phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc chỉ mài bề mặt:
7005 21 10 00 —  Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang 

học
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7005 21 90 ---- Loai khác:
7005 21 90 10 ------Loai cổ độ dày từ  15mm trở lên 40
7005 21 90 90 ------Loại khác 40
7005 29 - - Loại khác:
7005 29 10 00 —  Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang 

học
5

7005 29 90 ---- Loại khác:
7005 29 90 10 ------ Loại có độ dày từ  15mm trở lên 40
7005 29 90 90 ------ Loại khác 40
7005 30 00 00 - Kính có cốt thép 30




