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

Số: 44/2015/TT-BTC —— 
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015 

THÔNG Tư 
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối vói một số nhóm 

mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc 
giai đoạn 2015-2018 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 
tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sổ điểu của Luật Thuế xuất khấu, Thuế nhập 
khâu; 

Căn củ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa các nước 
thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Ả (vỉêt tắt là ASEAN) và nước Đại 
Hàn Dân Quốc (sau đây gọi là Hàn Quốc), kỷ ngày 13 thảng 12 năm 2005 tại 
Ma-lai-xi-a, được Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê 
chuấn ngày 12 tháng 4 năm 2006; 

Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp 
tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc, ký ngày 13 tháng 12 năm 2005 tại 
Ma4ai-xỉ-a và ngày 24 tháng 8 năm 2006 tại Cộng hòa Phỉ-lỉp-pỉn; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 

đặc biệt đổi với một số nhỏm hàng tại Biếu thuế nhập khâu ưu đãi đặc biệt của 
Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc 
giai đoạn 2015-2018. 

Điều 1. Sửa đổi múc thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của một số 
mặt hàng thuộc nhóm 7213, 7326, 8703 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
đặc biệt của Việt Nam đế thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-
Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 ban hành kèm theo Thông tư số 167/2014/TT-
BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu 
đãi đặc biệt mới quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 
•> 

Thông tư này có hiệu lực kê từ ngày ký./. 

TVơ7ề nhận: 
- Thù tướng và các Phó Thù tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chính phù; 
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính 
phủ; 
- Phòng Thưong mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- 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 và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ HTQT.^0 

KTề Bộ TRƯỞNG 
lứ TRƯỞNG 

rương Chí Trung 
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