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

Số: 101/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015 

THÔNG Tư 
Bắ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 

riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các 
sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 
15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; 
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban 

hành Biếu thuế xuất khau theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất 
đôi với từng nhóm hàng, Biếu thuế nhập khâu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng 
chịu thuê và khung thuế suất ưu đãi đổi với từng nhổm hàng; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Thuê xuất khâu, Thuê nhập khâu; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tô chức của Bộ Tài chỉnh; 

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

khẩu ưu đãi đoi với các mặt hàng bang sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90.99 và 
sửa đoi, bô sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khau ưu 
đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ đế sản xuất các 
sản pham CNTT trọng điếm thuộc Chương 98 của Biếu thuế nhập khâu ưu đãi ban 
hành kèm theo Thông tư sổ 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chỉnh. 

Điều 1. Sửa đồi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đổi vói các mặt 
hàng bằng sắt hoặc thép thuộc mã hàng 7326.90ế99 tại Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đổi với các mặt hàng sắt hoặc 
thép thuộc mã hàng 7326.90.99 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 
số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu 
thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuê như 



Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuê suât 
(%) 

73.26 Các sản phâm khác băng săt hoặc thép. 
- - Loai khác: 

7326.90.91 Hộp đựng thuôc lá điêu 15 
7326.90.99 Loại khác 10 

Điều 2ế Sửa đổi, bổ sung Mục I - Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất 
thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối vói nguyền liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận 
phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc 
Chương 98 

1. Bổ sung khoản b.8 vào điểm 3 Mục I về điều kiện và thủ tục nhập khẩu 
đê được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng của mã hàng 
9834.12.90 ghi tại Chương 98 như sau: 

"b.8. Hàng hóa nhập khẩu thuộc mã hàng 9834.12.90: 
b.8.1) Điểu kiện áp dụng: 
- Hàng hóa nhập khấu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để 

sản xuât các sản phâm CNTT trọng điềm (thuộc mã hàng tương ứng 7326.90.99 
tại 97 chương). 

- Do các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm nhập khẩu. 

b.8.2) Thủ tục nhập khẩu: 
b.8.2.1 - Trách nhiệm của người khai hải quan: 
Doanh nghiệp phải đăng ký danh mục hàng hỏa nhập khẩu là nguyên liệu, vật 

tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ đê sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc 
mã hàng 9834.12.90 với cơ quan hải quan với số lượng nhập khẩu hàng năm phù 
hợp với quy mô công suất/nhu cầu sử dụng đê sản xuất, lắp ráp hàng năm của nhà 
mảy. 

Người khai hải quan phải thực hiện đăng kỷ Danh mục các nguyên liệu, vật 
tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ đê sản xuât các sản phâm CNTT trọng điểm thuộc 
mã hàng 9834.12.90 (Danh mục) với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất trước 
khi nhập khâu lô hàng đẩu tiên thuộc Danh mục. Hồ sơ để nghị cơ quan hải quan 
nơi cấp Danh mục gồm: 

- Xác nhận của Bộ Thông tin truyền thông đoi với Danh mục hàng hóa; 
- Công văn đê nghị cấp danh mục; 
- Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi. 
Trường hợp Danh mục đã đãng ký nhưng cần sửa, bổ sung thì người khai hải 

quan được sửa đôi, bô sung với điểu kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan 
hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điếm nhập khấu hàng hóa lần đầu hoặc 
trước thời đỉêm nhập khẩu cho lô hàng tiếp theo có sửa đối, bố sung Danh mục đế 
chứng minh việc sửa đôi, bô sung là phù hợp. Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi 
cáp Danh mục sửa đổi, bo sung gồm: 

- Công văn đê nghị cấp Danh mục thay đối, bo sung; 
- Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi thay đối, bo sung. 
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- Danh mục hàng hóa và Phỉểu theo dõi trừ lùi thay đổi, bổ sung. 
Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan 

có hô sơ đê nghị cơ quan nơi cấp Danh mục lần đâu để nghị câp lại, bao gôm: 
- Công văn để nghị cáp lại Danh mục trong đỏ nêu rõ: lý do mât Danh mục và 

Phiếu theo dõi trừ lù; Tên, lượng, trị giá hàng hóa theo Danh mục; Tên, lượng, trị 
giá hàng hóa thực tế đã nhập khấu theo Danh mục; Tên, lượng, trị giá hàng hỏa 
còn lại chưa nhập khâu theo Danh mục; 

- Toàn bộ tờ khai hải quan của sổ lượng hàng hóa đã nhập khấu theo Danh 
mục; 

- Bản Danh mục và phiếu theo dõi trừ lủi của cơ quan hải quan nơi làm thủ 
tục nhập khâu lô hàng cuối cùng trước khỉ thất lạc (01 bản chụp có xác nhận của 
cơ quan hải quan nơi nhập khau). 

Người khai hải quan phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tỉnh 
chính xác của những khai báo trên. 

Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải 
quan nơi câp Danh mục các hồ sơ sau: 

- Hổ sơ hải quan theo quy định hiện hành; 
- Công văn đê nghị áp dụng mức thuế suất thuê nhập khau ưu đãi riêng theo 

Chưong 98 của doanh nghiệp sử dụng Danh mục nhập khau; trong đỏ nêu rỗ loại 
nguyên liệu, vật tư, lỉnh kiện và bộ phận phụ trợ, trị giá, tờ khai hàng hóa nhập 
khâu; trường hợp cỏ nhiều loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ 
thuộc nhiêu tờ khai hàng hóa nhập khấu thì phải liệt kê các loại hàng hóa, các tờ 
khai hàng hóa nhập khâu để nghị áp dụng mức thuế nhập khâu ưu đãi riêng theo 
Chương 98; cam kết kê khai chỉnh xác, cung cấp đúng hồ sơ và sử dụng đúng mục 
đích. 

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kế từ ngày kết thúc năm tài 
chính, người khai hải quan nộp báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh 
kiện và bộ phận phụ trợ đế sản xuất các sản phâm CNTT trọng đỉêm đê được áp 
dụng mức thuế suất thuế nhập khau im đãi riêng theo mã hàng 9834.12.90 trong 
năm tài chính cho cơ quan hải quan theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sỏ 
08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chỉnh phủ. 

b.8.2.2 - Trách nhiệm của cơ quan hải quan: 
b. 8.2.2.1 - Khi tiêp nhận Danh mục: 
- Ngay sau khi người khai hải quan nộp hồ sơ, Chi cục hải quan nơi người 

khai hải quan đăng kỷ Danh mục có trách nhiệm kiêm tra, lập phiếu theo dồi, đóng 
dâu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập khấu và Oỉ bản phiếu theo dõi 
trừ lùi (lưu 01 bản chính Danh mục, giao cho người khai hải quan 01 bản chính 
Danh mục kèm 01 bản chỉnh phiếu theo dõi trừ lùi đế xuất trình cho cơ quan hải 
quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đế thực hiện tính thuế và thực hiện trừ 
lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tê nhập khâu) theo quy định. 

- Trường hợp người khai hải quan cần thay đoi, bo sung Danh mục và phiêu 
theo dõi trừ lùi thì Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đãng ký Danh mục có 
trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đỏng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục 
hàng hóa nhập khẩu cần thay đổi, bo sung và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi cán 
thay đổi, bổ sung (lưu 01 bản chỉnh Danh mục, giao người khai hải quan 01 bản 
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chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan 
hải quan nơi làm thủ tục nhập khấu hàng hóa đế thực hiện khi làm thủ tục hải 
quan cho hàng hóa thực tế nhập khấu) theo quy định. 

- Trường hợp người khai hải quan mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi: 
trên cơ sở để nghị của người khai hải quan và xác nhận của các Cục Hải quan địa 
phương khác, cơ quan hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục kiêm 
tra cụ thể và cấp lại Danh mục hàng hóa, Phiếu theo dõi trừ lùi các nguyên liệu, 
vật tư, lỉnh kiện và bộ phận phụ trợ đế sản xuất các sản phâm CNTT trọng điềm 
thuộc mã hàng 9834.12.90 chưa nhập khấu 

b.8.2.2.2 - Khi làm thủ tục nhập khẩu: 
Ngoài thủ tục hải quan theo quy định, cơ quan hải quan căn cứ hô sơ hải 

quan, đối chiếu với phiếu theo dõi trừ lùi đê trừ lùi các nguyên liệu, vật tư, linh 
kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản pham CNTT trọng điểm thuộc mã 
hàng 9834.12.90 mà người khai hải quan đã thực tế nhập khâu và ký xác nhận 
theo quy định. Luru 01 bản chụp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi đã thực hiện 
trừ lùi vào hồ sơ hải quan. 

Hêt lượng hàng hóa nhập khấu ghi trong phiếu theo dõi trừ lùi, Lãnh đạo Chỉ 
cục hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận "đã nhập hết hàng hóa theo danh 
mục sô ... " lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan và ỉưu 01 
bản chụp, cấp cho người khai hải quan 01 bản chụp và gửi bản chính đến Chỉ cục 
hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi đế thực hiện kiếm tra hàng hóa đã thông 
quan theo quy định. 

Trường hợp Chi cục Hải quan tiếp nhận đăng kỷ danh mục đông thời ỉà Chi 
cục Hải quan làm thủ tục nhập khau hàng hóa thì sau khỉ Lãnh đạo Chi cục đã xác 
nhận hêt lượng hàng hóa nhập khấu trong phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục lưu bản 
chỉnh, cáp cho người khai hải quan 01 bản chụp, chuyến 01 bản chụp phiêu theo 
dõi trừ lùi kèm hồ sơ đăng kỷ danh mục đê thực hiện kiếm tra hàng hóa đã thông 
quan theo quy định. 

b.8.2.2.3 - Sau khỉ nhận được bản chỉnh phiếu theo dõi trừ lùi do Chỉ cục hải 
quan nơi làm thủ tục cuối cùng gửi đến, Chi cục Hải quan nơi đăng kỷ Danh mục 
và cấp phiêu theo dõi trừ lùi tập hợp toàn bộ hô sơ đăng kỷ danh mục chuyên cho 
Chi cục kiêm tra sau thông quan đê làm cơ sở kiếm tra sau thông quan theo đúng 
quy định về quản lý rủi ro về việc sử dụng hàng hỏa nhập khâu đã được áp dụng 
mức thuê suất thuê nhập khấu ưu đãi riêng theo mã hàng 9834.12.90 theo quy 
định tại Điều 98 Nghị định sổ 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chỉnh phủ. 

2. Trường hợp sử dụng sai mục đích phải áp dụng theo mức thuế suất thuế 
nhập khẩu ưu đãi quy định tại mã hàng 7326.90.99 ghi tại 97 Chương tại thời điểm 
đăng ký Tờ khai hàng hóa nhập khẩu với cơ quan Hải quan. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Mục n - Danh mục nhóm mặt hàng và mửc thuế 
suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 

Sửa đổi, bổ sung mặt hàng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ 
băng săt hoặt thép đê sản xuât các sản phâm CNTT trọng điêm thuộc phân nhóm 
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9834.12 tại Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuê suất thuế nhập khâu 
ưu đãi tại Chương 98 như sau: 

Mã hàng Mô tả hàng hoá 

Mã hàng 
tương ứng tại 
mục I phụ lục 

n 

Thuế 
suất 
(%.) 

9834 Vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm công 
nghệ thông tin 

9834 11 00 - Bàn phím làm bàng cao su, khắc lase, phủ 
PU, nhiệt độ chịu đựng 150 độ c 4016 99 99 0 

9834 12 - Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép: 

9834 12 10 
- - Óc vít bằng thép, INOX 304, ren tiêu 
chuẩn 1, mạ chống rỉ, đường kính dư&ì 1.4 
mm 

7318 15 00 0 1 

9834 12 90 
- - Nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ 
phận phụ trợ để sản xuấí các sản phãm 
CNTT trọng điểm 

7326 90 99 0 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2015./. ^ 

Nơi nhận: 
- Thù tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phồng TW và các Ban của Đảng; 
- Vàn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CO' quan thuộc CP; 
- ƯBND tình, thành phố trực thuộc TW; 
- VP BCĐ Tư về phòng, chống tham nhũng; 
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc và ừực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cục Hải quan tinh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 




