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

SỐ: 119/2012/TT-BTC —— 
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 

của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 

• I o • 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày ỉ4/6/2005; 
Căn cứ Nghị quỵết số 295/2007/NQ-ƯBTVQH12 ngày 28/9/2007 của ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khấu theo danh mục nhóm hàng 
chịu thuế và khung thuế suất đoi với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo 
danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đoi vớỉ từng nhỏm hàng; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20ỈO/NĐ-CP ngày ỉ3/8/20ỉ0 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 ỉ Ỉ8/2008/NĐ-CP ngày 27/ỉ ỉ/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 

Thực hiện chi đạo của Thủ tướng Chinh phủ tại công văn số 3899/VPCP-KTTH 
ngày 08/6/20ỉ 0 về việc thuế xe ô tô thiết kế chở tiền; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thué xuất khẩu, 
Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (sau đây gọi là Thông tư 
s ố  1 5 7 / 2 0 1 1 / T T - B T C ) .  . . .  .  

Điều 1. Sửa đổi, bể sung phần ỉ, mục II, Phụ ỉục II Biểu thuế nhập khẫu ưu 
đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư sổ 
157/2011/TT-BTC như sàu: ' 

1. Bổ sung vào khoản 1 - Chú giải Chương - điểm x) Nhóm 98.23: Xe thiết kế 
chở tiền. 

2. Bổ sung vào điểm 3.2, khoản 3 - Cách thức phân loại, điều kiện để được áp 
dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng ghi tại Chương 98. quyết toán nhập 
khẩu và sử dụng như sau: 

"b.7) Hàng hoá nhập khẩu thuộc nhóm 98.23: 
- Có xác nhận bàng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Mầu tại 

phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này về đảm bảo tiêu chuẩn xe thiết kế chở tỉền do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định (Giấy xác nhận ghi rõ số trang, các trang 
được đóng dấu giáp lai và lập thành 4 bản: 02 bàn giao doanh nghiệp nhập khẩu (01 
bản để doanh nghiệp nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan khi làm thù tục nhập khẩu, 
01 bản để doanh nghiệp nhập khẩu lưu), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lưu 02 bàn). 

- Đối tượng sử dụng loại xe thiết kể chở tiền là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 



và các đơn vị trực thuộc; các tổ chức tín dụng; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Phát 
triên Việt Nam. 

- Doanh nghiệp nhập khẩu xe thiết kế chở tiền khi nhập khẩu, ngoài các chứng từ 
quy định chung đối với hàng hoá nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan xác 
nhận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đáp ứng tiêu chuẩn xe thiêt kế chở 
tiền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Chậm nhất là 3 tháng kế từ thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan, doanh 
nghiệp nhập khẩu phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản sao hoá đơn bán 
hàng cho các đối tượng sử dụng ìoại xe thiết kế chở tiền nêu tại điểm này có xác nhận 
cua doanh nghiệp nhập khẩu để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ìưu, theo dõi quản lý. 

- Các trường hợp không đáp ứng quy định nêu trên hoặc chuyển đổi mục đích sử 
dụng, thay đổi đối tượng sử dụng thì phải thực hiện nộp thuế theo chủng loại xe nhập 
khẩu tương ứng với mã số hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại 
mục 1 phụ lục II Biểu thué nhập khẩu ưu đãi." 

3. Đối với các lồ xe thiết kế chở tiền nhập khẩu từ ngày 01/8/2012 trở đi nếu đáp 
ửng cảc điều kiện về đối tượng sử dụng và có văn bản xác nhận của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam về đảm bảo đủ điều kiện là xe thiết kể chở tiền theo quy định tại khoản 
2 Điều nàv thì thực hiện phân loại và tính thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 
nàv. 

Điều 2. Bồ sung phần II, mục II, Phụ lục II Bỉểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo 
danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC 
như sau: 

! 

Mâ hàng Mô tả hàng hoá Mã số tương ứng tại 
mục I phụ lục II 

Thuế suất 
(%) 

1 9823 1 00 00 Xe thỉết kế chở tiền 8705 90 90 10 

Điều 3. Hiệu lực thì hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2012./yf^ 

No7 nhận: 
- Thủ tướng Chinh phủ, các Phó TTCP; 
- Vãn phòng TW và cảc ban của Đảng; 
- Văn phòng l ổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- To à án nhân dân TC; 
- Viện Kiểm sảt nhân dân TC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Vàn phòng BCĐT W về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Cục ! lải quan các tình, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Wcbsite Bộ Tài chính; 
- Các dơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- L ư u :  VT,CST(PXNK).  
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