
Bộ TÀI CHÍNII 

Số: 103/2011/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày ỉ ỉ tháng? nãm2ồll 

THỒNG Tư 
Sửa đổi, bỗ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành 

kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-ƯBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 
2007 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 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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; 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của 
Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sỉnh xã hội; 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 75, mục II Phụ lục III ban hành kèm 
theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài 
chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu 
đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (Thông tư số 184/2010/TT-BTC) như 
sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 75 mục II Phụ lục III Thông tư số 
184/2010/TT-BTC Ế 

"75. Mặt hàng thép hợp kim khác thuộc các nhóm 7225, 7226, 7227, 7228 
(không bao gồm chủng loạỉ thép cán mỏng, cán phẳng được cán nóng thuộc 
nhóm 7225, 7226) đảm bảo tiêu chí quy định tại điếm f khoản 1 Chú giải đàu 
Chương 72 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và là loại thép trong thành phần có 
chứa nguyên tô Bo hàm lượng từ 0,0008% trở lên (Bo là nguyên tố duy nhất 
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Í]U\ định yẻu tô thép họp kim khác) áp dụng mức thuế suất thuế nhập khâu ưu 
đài 10°,',". 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

ỉ Ỉ1ÕI1LĨ tư nàv có hiệu lực thi hành kể từ ngày lĩ thángỗ năm 2011 J.jự 

\(t i tí hận 
I lì Lí lương Chỉnh phủ, các Phó TTCP; 
Vãn  phong  r\v và các ban của Đảng; 
Vàn phong Quỏe hội; 
Vãn phoiiL'. Chu tịch nước; 
] i an nhàn dan TC; 
\ lẽn Kiêm sát nhân dân TC; 
kiem ìoan Niỉià nước; 
Vã Vi phong HCI)T\V về phòng chống tham nhũng; 
( .Iv. Bộ. LV quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính p 
i B\n tmh. thành phố trực thuộc Trung ương; 
Phònu I huơng mại và Công nghiệp Việt Nam; 
( Ltc Kièm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
•i. NL H:n quan các tinh, thành pho; 
•  Vmil'  h ao  
v\ cbsiic t mníi plm: 
w ebsite Bọ l ải chinh; 
V ( t ơn  \ !  LÍ1UỘC  B ộ  Tà i  ch ính ;  

- i U' , I  VI í s Ị (PXNK).  

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG 

Đô Hoàng Anh Tuâi 



Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘT CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 102/2011/TT-BTC ——— ' ' 
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 20 ỉ ỉ 

THỔNG Tư 
Sửa đỗi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng 

hạt đào ỉộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 
trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Nghị quỵết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của 
Úy 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 suât 
ưu đãi đối với từng nhóm hàng; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ 
quỵ định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập 
khẩu; 

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

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của 
Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định 
kinh tê vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; 

Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt 
hàng hạt đào lộn hột (hạt điều), chưa bóc vỏ, thuộc mã số 0801.31.00ề00 trong 
Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau: 

Điều 1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng hạt dào 
lộn hột (hạt điều), chưa bóc vỏ, thuộc mã số 0801.31.00ề00 qui định tại Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo 
Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngàỵ 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định 
mức thuế suất của Biếu thuế xuất khẩu, Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh 



ĨÌÌUC mặt hang chịu thuế là 3%. 

Điều 2. Hiêu lưc thi hành. 
• • 

ỉ hòng tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày25"thángỉ năm 201 1 ./ếys^/ 

\<ti nhận: 
! hu !U01\U Chính phủ, các Phó TTCP; 
Vãn phong TW và các ban của Đảng; 
\  ù ì ì  phong  Quốc  hộ i ;  
Vãn phonu Chú tịch nước; 

i oa an nhãn dàn TC; 
Viện kieiìì sál nhân dân TC; 
kiêm loan Nhà nước; 
Vãn phoriL' BCDTW về phòng chổng tham nhữ 
c. ;k Bo co quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

phu .  
- L'BND cac tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

IMionẹ ỉ hưon.g mại và Công nghiệp Việt Nam; 
i ục kièm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
Cục  Ị  ỉ ; t i  quan  các  tỉnh, ihành phố; 
(  o rm bao .  

- \v elvNilc Chínlì phủ; 
• Web<ne Bộ Tài chính; 

(  ,11 ilon VỊ thuộc Bộ Tài chính; 
!  ưu  \"L CST(PXNK) .  

KT. Bộ TRƯỞNG 
THÚ'TRƯỞNG 

oàng Anh Tuân 


