
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Số 67/2008/QĐ-BTC  
Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V ề việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với 

một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩ u ưu đãi

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45 /2005 /Q H 11 ngày 
14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/N Q -U BTV Q H 12 ngày 28 tháng 9 
năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biêu thuế 
xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đôi với 
từng nhóm hàng , B iểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng 
chịu thuê và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ N ghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2005 
cua Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số 
nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 
tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biếu thuế 
x u ấ t k h ẩu , B iểu thuế nhập khẩu ưu đãi (sau đây gọi là Q uyết định số 
106/2007/QĐ-BTC) thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới 
quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Bãi bỏ mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt 
hàng thuộc nhóm 04.04 quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm  theo Quyết 
định số 106/2007/QĐ-BTC.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ 
khi Hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15
ngày kể từ ngày đăng; Công báo.

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;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiêm toán Nhà nước; 'V
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- UBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG 
     THỨ TRƯỞNG
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DANH M Ụ C  SỬA Đ Ổ I TH U Ế SU Ấ T TH U Ế N H Ậ P K H Ẩ U  M Ộ T SỐ 
M Ặ T H À N G  T R O N G  B IỂ U  T H U Ế  NHẬP K H Ẩ U  ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm Q uyết định số 67/2008/QĐ-BTC ngày 5 tháng 8 năm 2008 
  của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã hàng Mô tả hàng hoá
Thuế suất

(%)

04.04 Whey, đã hoặc chua cô đặc hoặc pha thêm
đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có 
chứa thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa 
pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, chưa 
được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

0404 10 - Whey và whey đã cải biên, đã hoặc chưa cô 
đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác:
- - Thích hợp dùng làm thức ăn cho n gười:

0404 10 11 00 —  Whey 2
0404 10 19 00 ---- Loại khác 2

- - Thích hợp dùng làm thức ăn cho động vật:
0404 10 91 00 - - - Whey 2
0404 10 99 00 —  Loại khác 2
0404 90 00 00 - Loại khác 2

12.01 Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh.
1201 00 10 00 - Phù họp đê làm giông 0
1201 00 90 00 - Loại khác 0

29.22 Họp chat amino chức oxy.
- Rượu amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, 
ete và este của chúng; muôi của chúng:

2922 11 00 00 - - Monoethanolamin và muôi của chúng, 3
2922 12 00 00 - - Diethanolamin và muôi của chúng 3

2922 13 00 00 - - Triethanolamine và muối của chúng 3 

2922 14 00 00 - - Dextropropoxyphen (INN) và muôi của 
chúng

0

2922 19 - - Loại khác:
2922 19 10 00 —  Ethambutol và muôi của nó, este và các dân 

xuất khác dùng để sản xuất chế phẩm chống lao
0

2922 19 20 00 ---- Rượu n-butyl D-2-Amino (D-2-Amino-n-
Butyl-alcohol)

3 

2922 19 90 00 —  Loại khác 3  
- Amino-naphtol và amino-phenol khác, trừ loại



Mã hàng Mô tả hàng hoá
Thuế suất

(%)

chứa 2 chức oxy trở lên. ete và este của chúng; 
muối của chúng:

2922 21 00 00 - - Axit aminohvdroxynaphthalenesulphonic và 
muối của chúng

3 

2922 29 00 00 - - Loại khác 3
- Amino aldehyt, amino-xeton và amino-quinon, 
trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên; muối của 
chúng:

292? 31 00 00 - - Amfepramon (INN), methadon (INN) và 
normethadon (INN): muối của chúng

0

2922 39 00 00 - - Loại khác 5
- Axit amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, 
và este của chúng; muối của chúng:

2922 41 00 00 - - Lvsin và este của nó; muôi của chúng 2
2922 42 - - Axit elutamic và muôi của chúng:
2922 42 10 00 —  Axit elutamic 10
2922 42 20 00 —  Muôi natri của axit slutamic 36
2922 42 90 00 —  Muôi khác 36
2922 43 00 00 - - Axit anthranilic và muối của nó 3

2922 44 00 00 - - Tilidine (INN) và muối của nó 3
2922 49 - - Loại khác:
2922 49 10 00 —  Axit mefenamic và muối của chúng 0
2922 49 90 00 —  Loại khác 3
2922 50 - Phenol rượu amino, phenol axit amino và các 

hợp chất amino khác có chức oxy:

2922 50 10 00 - - p-Aminosalicylic axit và muôi, este và các 
dẫn xuất khác của chúng

0

2922 50 90 00 - - Loại khác 0

r


