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Số: 89 /2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 thảng 5 năm 2012

THÔNG TƯ
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng 

than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 
trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

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

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQHỈ2 ngày 28/9/2007 của ủy 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 chỉnh phủ quy định 
chi tiết thi hành một sỏ 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;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những 
giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hãnh thực hiện kế hoạch phát triển kình tế-xã hội và dự 
toán ngân sách năm 2012.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập 

khâu ưu đãi đôi với mặt hàng than cốc và than nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biêu 
thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng than cốc và than 

nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng 
chịu thuế quy định tại Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo 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 như sau:

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất 
(%)

27.04 Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non 
hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình 
chưng than đá.

2704.00.10 - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá 3
2704.00.20 - Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hay than 

bùn 3

2704.00.30 - Muội bình chưng than đá 0



Điều 2. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày tháng 7 năm 2 0 1 2 ./^

Nơi nhận:
-  T hủ tướng Chính p hủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, V ăn phòng C h ủ tịch nước;
- V ăn phòng T ổng Bí thư;
- T òa án, Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Ki ể m toán N hà nước;
- Văn phòng B C ĐT W  về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc C h ính phủ;
- U B N D các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp V iệt N am ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo:
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CSX (Pxnk).
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