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TH Ô NG  TƯ
Quy định mức thuế suất thuế nhập khẩ u ưu đãi đối vói 

vật tư, linh kiện nhập khấu để sản xuất thiết bị nâng hạ thuộc Danh mục các sản 
phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quỵết số 295/2007/NỌ-UBTQ H12 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 thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biêu 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 quyết số 830/2009/UBTV12 ngày 17/10/2009 của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NỌ-UBTVQH12 ngày 
28/9/2007 và Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008;

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

Căn cứ Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngàv 16/01/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về CO' chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm;

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 quy định mức thuế suất thuế nhập khấu ưu đăi đối với vật tư, linh 
kiện nhập khẩu để sản xuất cần cẩu như sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu  đãi

Các vật tư, linh kiện nhập khấu đề sản xuất thiết bị nâng hạ được áp dụng mức 
thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

1. Thiết bị nâng hạ đáp ứng điều kiện quv định tại mục 3, Phụ lục I Danh mục 
các sản phấm cơ khí trọng điếm giao đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 ban hành kèm 
theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát 
triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sán phẩm cơ khí trọng



điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm
2009 đến năm 2015.

2. Doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc uỷ thác nhập khẩu) linh kiện, vật tư sản xuât 
thiêt bị nâng hạ phải có xác nhận của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí 
trọnạ điểm là loại hình doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng cơ khí trọng điểm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1 Doanh nghiệp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khâu cam kết sử dụng đủng mục 
đích linh kiện, phụ tùng sản xuất thiết bị nâng hạ để sản xuất thiết bị nâng hạ.

2. Các trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu tại Điều 2 Thông tư này 
hoặc sứ dụng không đúng mục đích để sản xuât thiết bị nâng hạ thì các linh kiện, vật 
tư nhập khâu này được áp dụng theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại thời 
điểm đăng ky Tò khai hải quan hàng nhập khẩu với cơ quan Hải quan.

Điều 4. Hiệu lục thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 3 năm 2009 và áp dụng 
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.
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