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THÔNG TƯ 
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 

đ ố i  với các mặt hàng thuộc mã số 2815.11.00 và mã số 2842.10.00 
tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Cán cư Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;
C ă n  c ứ  Nghị quyết sô 295/2007/NQ-ƯBTVQHỈ2 ngày 28/9/2007 của Ủy han 

..Thương vụ Quốc hội vẽ việc ban hành Biếu thuê xuất khẩu theo danh mục nhóm 
hàng chịu thuế và khung thuế suất đỗi với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuê và khung thuế suất ưu đãi đôi với từng
nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy
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, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

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

k h ẩ u  ư u  đãi đôi vói các mặt hàng thuộc mã số 2815. 11. 00 và mã sổ 2842.10.00 lại 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1, Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Sưa đổi mức thuế  suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàn ụ thuộc mã 
số 2815.1 1 .00 và mã số 2842.10.00 tại Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban 
hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính 
ban hành Biêu thuế xuất khau, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt 
h à n g  chịu thuế như sau:

Mã hàng Mô tả hàng hoá IMã hàng Mô tả hàng hoá                                            Thuế suất   (%)

28.15  Natri hydroxit (xút ăn da); kali hydroxit (potash ăn da);
I natri peroxit hoặc kali peroxit.

- Natri hydroxit (xút ăn da) : j  

2815.11.00  - - D ạ n g  răn                                                 3 
2815.12.00 ' - - D ạng dung dịch nước (soda kiềm  hoặc soda lỏng)   20 
28 1 5.20.00 : - Kali hydroxit (potash ăn da)     0     
2815.30.00 - N atri hoặc kali peroxit : 0 ì



2842.90-30 
28 42.90.90

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông lư này có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 2  th á n g  1 1  n ă m  2 0 1 2   

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tưởng Chính phủ; ‘
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội,
- Vãn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tinh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bán (Bộ Tư pháp);
- Các đon vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tình, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (Pxnk).

Mã hàng
Thuế suất

Mô tả hàng h ó a
  ( %)
j

28.42 Muối khác của axit vô cơ hay peroxo axit (kể cả nhôm silicat  
đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học), t rừ  các chất azit.

2842. 10.00 - Silicat kép hay phức, kế cả alumino silicat đã hoặc chưa xác                   5 
định về mặt hoá học 1

2842.90 - Loại khác:
2842.90.10 * - N atri asenit 0

  2842.90.20 Ị - - M uối của đồng hoặc crom    0 
Ị  2842.90.30 I -  - Fulm inat khảc, xyanat và thioxyanat   0 
  2842.90.90 1 - - Loại  khác                         0
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