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Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2013

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

một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70
tại 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-UBTVQH12 ngàỵ 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, Biếu 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 khau, Thuế nhập khấu;

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

Theo 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 
khấu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi.

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

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc 
mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 quy định tại Biểu thuế nhập 
khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Mục I, Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính thành mức 
thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo 
Thông tư này.



Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2013

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- V ăn phòng TW và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (Pxnk).
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DANH MỤC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI
MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2013/TT-BTC 
ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính)

---
Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuê suât

(%)

28.36 Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni 
carbonat thương phẩm có chửa amonỉum carbamate.

2836.30.00 - Nat ri hydrogencarbonat (natri bicarbonaí) 5

29.16

Axit carboxylic đơn chức mạch hở chưa bão hoà, axit 
carboxylic đơn chức mạch vòng, các anhydrit, 
halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn 
xuất halogen hoá, suỉphonat hoá, nitro hoá hoặc nitroso 
hoá của chúng.

2916.31.00 - - Axit benzoic, muối và este của nó 5

33.02

Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung 
dịch cồn) vói thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều 
các chất thơm này, dừng làm nguyên liệu thô trong 
công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thom, 
dùng cho sản xuất đồ uống.

3302.10.90 - - Loai khác 8

38.24

Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc 
lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành 
công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có 
liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn 
hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc 
ghi ở nơi khác.

3824.90.70 - - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến 
thực phẩm

6

3


