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THÔNG TƯ
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng 

thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu

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

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của 
ủy  ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ- 
UBTVQH12 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, 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 13/8/2010 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 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng 
thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu như sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế xuất khẩu

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 
74.01 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban 
hành kem theo Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bọ 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 như sau:

stt Mô tả hàng hóa Thuộc các nhóm, 
phân nhóm

Thuế suất 
(%)

52 Sten đồng, đồng xỉ măng hóa 
(đằng kết tủa). 74.01

- Sten đồng 74.01 15
- Loại khác 74,01 20
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Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 6  th án g  1 1  n ă m  2 0 1 1

Nơi nhận:
T hủ  tư ớng  chính phủ, các Phó TTCP;
Văn phòng TW  và các ban của Đảng;
V ăn phòng Quốc hội:
Văn phòng Chủ tịch nước;

- T òa án nhân dân TC;
Viện Kiểm sát nhân dân TC;

- k i ể m toán Nhà nước;
Văn phòng B C D T W  về phòng chống tham nhũng

- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc C h ính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T rung ương; 

Phòng t hương mại và Công nghiệp Việt N am ;
- Cục k iể m  tra văn bản (Bộ T ư  pháp);
- Cục Hai quan các tỉnh, thành phố ;
■ c ô n g  b á o
- Website C h ính phủ;
- Website Bộ Tài chính;

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT. CST (P xnk).
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Đỗ Hoàng Anh Tuấn


