
B ộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 31/2010/TT-BTC — -— --------- ------------ ------ --------
Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2010

THÔNG TƯ
v ề  việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng 

tại Thông tu 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-ƯBTVQH12 ngày 28/9/2007 của ủ y  

ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục 
nhóm hàng chịu thuê và khung thuế suất đối với tùng nhóm hàng, Biểu thuế nhập 
khâu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với 
từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVỌH12 ngàỵ 22/11/2008 của Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ- 
UBTVQH12 ngày 28/9/2007;

Căn cứ Nghị quỵết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Ưỷ ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 
ngày 28/9/2007 và Nghị quyềt số 710/2008/NQ-UBTVỌH12 ngày 22/11/2008:

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

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

Bộ Tài chính sửa đồi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đăi đối với 
một số mặt hàne như sau:

Điều 1. M ức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt 
hàng qui định tại Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài 
chính về việc qui định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khấu, Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế nhập khâu ưu 
đăi mới qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kê từ

Nơi nhận:
- Thu tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Vãn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCDTW về phòng chống tham nhũng; 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Cồng nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp);
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
- Cục Hải quan các tinh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phù;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính:
-Lưu: VT, C S T (P xnk).
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DANH MỤC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 
MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIẾU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2010/TT-BTC 

Ngày 09/3/2010 của Bộ Tài chính)

Mã số Mô tả hàng hoá Thuế suất

48.14 Giây dán tường và các loại tâm phủ tường tương tự; 
tấm che cửa sổ trong suốt bằng giấy.

4814 10 00 00 - Giấy  g i ả vân gỗ " 24

4814 20 00 00

- Giây dán tường và các loại tâm phủ tường tương tự, băn£ 
giấy đã được tráng hoặc phủ, trên bề mặt có một lớp plastic 
có hạt nổi, dập nồi, nhuộm mầu, in hình hoặc trang trí cách 
khác

24

4814 90 00 - Loại khác: 24

4814 90 00 10
- - Giây dán tường và các tâm phủ tường tương tự, băng 
giấy trên bề mặt có phủ lớp vật liệu tết bện, đã hoặc chưa 
kết lại với nhau kiểu các tao song song hoặc dệt thoi

24

4814 90 00 20

- - Giây dán tường và các tâm phủ tường tương tự, có hạt 
nổi, dập nổi, nhuộm màu bề mặt, in hình hoặc trang trí bẻ 
mặt bằn? cách khác, đã được tráng hoặc phù bàng một lứp 
plastic trong để bảo vệ

24

4814 90 00 90 - - Loai khác 24

72.13 Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng 
cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

7213 10 00 00 - Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo 
thành trong quá trình cán 15

7213 20 00 00 -- Loại khác, băng thép dê cắt gọt 0
- Loại khác:

7213 91 00 - - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:
7213 91 00 10 ---- Loại để làm que hàn 5
7213 91 00 20 ---- Thép côt bê tông 15
7213 91 00 90 —  Loại khác 0
7213 99 00 r - Loại khác:
7213 99 00 10 ---- Loại đê làm que hàn 5
7213 99 00 20 ---- Thép cốt bê tông 15
7213 99 00 90 ---- Loai khác 0

72.14
Sắt hoặc thép không họp kim ở dạng thanh và que 
khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn 
nóng, kê cả công đoạn xoăn sau khi cán.

7214 10 - Đã qua rèn:
- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

7214 10 11 ---- Có mặt căt ngang hình tròn:
7214 10 11 10 ------ Thép cốt bê tông 15

-7
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7214 10 11 90 [------Loai khác 0
7214 10 19 —  Loai khác:
7214 10 19 10 ------Thép côt bê tông 15
7214 10 19 90 ------Loai khác 0

- - Loai khác:
7214 10 21 —  Có mặt căt ngang hình tròn:
7214 1 10 21 10 ------Thép côt bê tông 15
7214 10 21 90 ------Loai khác 0
7214 10 29 —  Loai khác:

  7214 10 29 10 ------Thép cột bê tông 15
7214 10 29 90 ------Loai khác 0

7214 20
- Có răng khía. rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo 
thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán:
- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

[7214 20 11 —  Có mặt cãt ngang hình tròn:
1 7214 20 ỉ ỉ 10 ------ Thép côt bê tồng 15
1 7214 20 11 90 ------ Loai khác 0

7214 20 19 —  Loai khác:
Ị 7214 20 19 10 ------ Thép côt bê tôns 15

7214 20 19 90 ------ Loai khác 0
- - Loai khác:

7214 20 21 —  Có mặt căt ngang hình tròn:
7214 20 21 10 ------ Thép côt bê tông 15

1 7214 20 21 90 ------ Loai khác 0
1 7214 20 29 ---- Loai khác:

7214 20 29 10 ------ Thép côt bê tông 15
7214 20 29 90 ------ Loai khác 0
7214 30 00 00 - Loại khác, băng thép dễ cắt sọt 0

- Loại khác:
7214 91 - Mặt căt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):
7214 91 10 - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:
7214 91 10 10 ------Thép côt bê tông 15
7214 91 10 90 ------ Loại khác 0
7214 91 20

-----Có hàm lượng carbon từ 0,6% trớ lên tính theo trọne
lượng:

7214 91 120 10 ------ Thép côt bê tông 15
7214 91 20 90 ------ Loai khác 0
7214 99 - - Loai khác:

7214 99 10
-----Cỏ hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng
lượng, loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn:

1 7214 99 10 10 ------ Thép côt bê tông 15
7214 99 10 90 ------ Loai khác 0

1 7214 99 90 1 —  Loai khác:
7214 99 90 10 ---- Thép côt bê tông 15
7214 99 90 90 ------ Loai khác 0

[72.27 Các dạng thanh và que thép họp kim khác, được cán
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nóng, dạng cuộn không đêu.
7227 10 00 00 - Băng thép gió 0
7227 20 00 00 - Bănơ thép mangan - silic 0
7227 90 00 - Loại khác
7227 90 00 10 - - T hép côt bê tông 10
7227 90 00 90 - - Loại khác 0

85.03 Các bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại 
máy thuộc nhóm 85.01 hoăc 85.02.
- Các bộ phận dùng đê sản xuât động cơ điện thuộc nhóm 
85.01; các bộ phận của máy phát điện thuộc nhóm 85.01 
hoặc 85.02 có công suất từ 10.000 kW trở lên:

8503 00 11 00 - - Stato dùng cho quạt trân 5
8503 00 12 00 - - Bộ phận của động cơ dưới 1,5 kw  hoặc trên 75 kw 5

8503 00 13 00 - - Bộ phận của động cơ trên 1,5 kW nhưng không quá 75 
kW 5

8503 00 79 00 - - Loại khác 5
8503 00 90 00 - Loại khác 5

87.03
Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ 
yếu đế chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kế cả 
xe chở người có khoang hành lý riêng và ô tô đua.

8703 10 - Xe được thiêt kê đặc biệt đê đi trên tuyêt; xe ô tô chơi gôn 
(golf car) và các loại xe tương tự:

8703 10 10 00 - - Xe ô tô chơi gôn, kê cả xe phục vụ sân gôn (golí 
buggies) 83

8703 10 90 00 - - Loai khác 83
- Xe khác, loại có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy 
bằng tia ỉửa điện:

8703 21 - - Loại đung tích xi lanh không quá 1.000 cc:
8703 21 10 00 ---- Xe ô tô đua nhỏ 83

-----Xe ỏ tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

8703 21 21 00 ------ Dạng CKD * *
8703 21 29 00 ------ Loại khác 83
8703 21 30 00 ---- Xe khác, dạng CKD * *
8703 21 90 ---- Loại khác:
8703 21 90 10 ------ Xe tang lê 10
8703 21 90 20 ------ Xe chở tù 10
8703 21 90 90 ------ Loại khác 83

8703 22 - - Loại dung tích xi lanh trên 1.000 cc nhưng không quá 
1.500 cc:
----- Xe ô tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng. SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van):

8703 22 11 00 ------ DạngCKD **
8703 22 19 00 ------ Loại khác 83
8703 22 20 00 ---- Xe khác, dạng CKD **
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22 90 - - Loai khác:
22 90 10 ------Xe cứu thương 10

! 8703 22 90 20 ------Xe tang lễ 10
8703 22 90 30 ------Xe chở tù 10
8703 22 90 90 ------Loai khác 83

8703

8703
8703

23 - - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá
3.000 cc:

23 10 00 —  Xe cứu thương 10
23 20 00 —  Xe tang lề 10

1 8703 23 30 00 - - - Xe chở tù 10

8703 23

-----Xe ô tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng 
CKD:

41 00 ------ Dung tích xi ỉanh dưới 1.800 cc **

8703 

1 8703

23 42 00 ----- Dung tích xi lanh từ 1.800 cc trở lên nhưng dưới
2.000 cc

**

23 43

44

00
----- Dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở lên nhưng dưới

2.500 cc
**

8703 23 00 ------ Dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở lên * *

-----Xe ô tô (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại 
khác:

1 8703 23 ü !

52

00 ------ Dung tích xi lanh dưới 1.800 cc 83

| 8703 

8703

23

23

00
--------Dung tích xi lanh từ 1.800 cc trở lên nhưng dưới
2.000 cc

83

53 00
----- Dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở lên nhưng dirới

2.500 cc
83

h 8703 23 54 00 ------ Dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở lên 80
- Xe ô tô khác, dạng CKD:

1 8703 23 61 00 ------ Dune tích xi lanh dưới 1.800 cc * *

! 8703 23 62 00
----- Dung tích xi lanh từ 1.800 cc trở lên nhưng dưới

2.000 cc
* *

1
8703 23 63 00

--------Dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở lên nhưng dưới
2.500 cc

* *

| 8703 23 64 00 - - Dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở lên * *

—  Loai khác:
8703 23 91 00 ------ Dung tích xi lanh dưới 1.800 cc 83

8703 23 92 00 - Dung tích xi lanh từ 1.800 cc trở lên nhưng dưới
2.000 cc

83

8703 23 93 00
--------Dung tích xi lanh từ 2.000 cc trở lên nhưng dưới
2.500 cc

83

8703 25 94 00 ------ Dung tích xi lanh từ 2.500 cc trở lên 80
8703 24 - - Dung tích xi lanh trên 3.000 cc:
8703
8703

24 10 00 ---- Xe cửu thương 10
24 20 00 —  Xe tang lê 10

8703 24 30 00 —  Xe chở tù 10
1 8703 Ị 24 40 00 - Xe ô tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý * *
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riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng 
CKD

8703 24 50
-----Xe ô tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại 
khác:

8703 24 50 10 ------ Xe 4 bánh chủ động (xe 2 câu) 77
8703 24 50 90 ------ Loại khác 80
8703 24 60 00 ---- Xe khác, dạng CKD **
8703 24 90 ---- Loại khác:
8703 24 90 10 ------ Xe 4 bánh chủ dộng (xe 2 câu) 77
8703 24 90 90 ------ Loại khác 80

- Xe ô tô khác, loại có động cơ đôt trong kiêu piston đôt 
cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

8703 31 - - Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc:

8703 31 10 00
-----Xe ô tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dang 
CKD

**

8703 31 20 00
----- Xe ô tô (kế cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại 
khác

83

8703 31 30 00 ---- Xe loại khác, dạng CKD **
8703 31 90 —  Loai khác:
8703 31 90 10 ------ Xe cứu thương 10
8703 31 90 20 ------ Xe tang lễ 10
8703 31 90 30 ------ Xe chở tù 10
8703 31 90 90 ------ Loại khác 83

8703 32 - - Loại dung tích xi lanh trên 1.500 cc nhưng không quá 
2.500 cc:

8703 32 10 00 ---- Xe cứu thương 10
8703 32 20 00 ---- Xe tang lê 10
8703 32 30 00 ---- Xe chở tù 10

----- Xe ô tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SUVs và xe thể thao, nhưng, không kể xe van), dạng 
CKD:

8703 32 41 00 ------ Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc **
8703 32 49 00 ------ Loai khác * *

-----Xe ô tô (kê cả xe chở người có khoang chở hành lý
riêng, SƯVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), loại 
khác:

8703 32 51 00 ------ Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc 83
8703 32 59 00 ------ Loại khác 83

'- - - Xe khác, dạng CKD:
8703 32 61 00 ------ Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc * *
8703 32 69 00 ------ Loại khác * *

—  Loại khác:
8703 32 91 00 ------ Loại dung tích xi lanh không quá 2.000 cc 83
8703 32 99 00 ------ Loại khác 83
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8703 33 - Loai dung tích xi lanh tren 2.500 cc:
8703 33 10 00 —  Xe cứu thương 10
8703 33 20 00 ■ - - Xe tang le 10
8703 33 30 00 —  Xe chở tù 10

- - Xe ö tö (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý 
riền.SU V s và xe thể thao, nhưng không kể van), dạng 
CKD 

8703 33 41 00
--------Dung tich xi lanh tren 2.500 cc nhưng không quá 
3.000 cc

* *

8703 | 33 42 00 ------Dung tich xi lanh tren 3.000 cc * *

-----Xe ô  tô (kể cả xe cha người có  khoang chở hành lý
riêng. SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), lọai
khác:

| 8703 33 51 00
--------Dung tich xi lanh tren 2.500 cc nhirng không quá
3.000 cc

83

r  8703 33 52 00 —  - Dung tich xi lanh tren 3.000 cc 83
8703 33 60 00 - - Xe khác, dang CKD **

1" 8703 33 90 00 ---- Loai khäc 83
8703 90 - Loai khäc:
8703 90 10 00 - - Xe ciru thuang 10

1 8703 90 20 00 - - Xe tang le 10
8703 90 30 00 - - Xe chở tù 10

- - Xe ö tö (kể cả xe chở người có khoang chở hành lý 
riền, SUVs và xe thể thao, nhưng không kể xe van), dạng  
CKD:

8703 90 41 00 ---- Dung tich xi lanh khöng quä 1.800 cc **

8703 90 42 00 - - Dung tich xi lanh tren 1.800 cc nhung khöng quä 2.000
cc

**

 8703 

 8703

90 43 00
---- Dung tich xi lanh tren 2.000 cc nhung khöng quä 2.500
cc

**

90 44 00 ----Dung tich xi lanh tren 2.500 cc **
_ j| - - Xe ö tö (ke cä xe cha nguai cö khoang cha hänh 1> 

rieng, SUVs vä xe the thao, nhung khöng ke xe van), loai 
khäc:

 703 90 51 00 - Dung tich xi lanh khöng quä 1.800 cc 83

| 8703 90 52 00
- Dung tich xi lanh tren 1.800 cc nhung khöng quä 2.000

cc
83

8703 90 53 00 - Dung tich xi lanh tren 2.000 cc nhung khöng quä 2.50C
cc

83

01 

90 54 00 —  Dung tich xi lanh tren 2.500 cc 83
8703 90 60 00 - - Xe khäc, dang CKD * *

8703 90 90 00 - - Loai khäc 83


