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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 51/2016/TT-BTC

ỉ là Nội, ngày 18 tháng 3 năm 20 ỉ 6

THÔNG T ư
Sửa đối, bô sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuc suất thuc nhập
khâu U ' U đãi riêng đôi vói mặt hàng sắt hoặc thcp đc sản xuât tanh lôp xc
thuộc chưong 98 của Biếu thuế nhập khâu U ' U đãi ban hành kèm theo
Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ truỏng Bộ Tài chính

Căn cứ Luật Thuế xuất khấu, Thuế nhập khẩu sổ 45/2005/QH1 ỉ n<ịàv
14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của ủy
ban Thường vụ Quôc hội vê việc ban hành Biêu thuê xuât kháu theo danh mục
nhóm hàng chịu thuế và khung thuê suâl đôi với /ùng nhóm hàng, Biêu thuê
nhập khau Uĩí đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuê và khung thuê suât ưu
đãi đôi với íìmg nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2010/ND-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy
định chi íiêí thi hành mội sô điêu của Luật Thuê xuảt khâu, Thuê nhập khâu;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính;
Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách Thuê,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung danh mục
nhóm mặt hàng và mức ỉhuẻ suât thuê nhập khâu ưu đãi riêng đôi với mặt hàng
sãt hoặc thép đê sản xuâí lanh ìôp xe thuộc chương 98 của Biêu thuê nhập khâu
im đãi ban hành kèm theo Thông tư sổ 182/2015/TT-BTC ngày 16/J1/2015 cua
Bộ trưởng Bộ Tài chính.
'
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục I — Chú giải và điều kiện áp dụng thuế
suất thuế nhập khâu iru đãi riêng tại chuong 98

Sửa đôi điếm 1.8 khoản 1 mục I - Chú giải và diêu kiện áp dụng thuế suât
thuế nhập khâu ưu dãi riêng tại chương 98 của Biêu thuc nhập khâu ưu dãi ban
hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trườnu

Bộ Tài chính như sau:

"1.8. Nhóm 98.10: sắt hoặc thép đê sản xuât tanh lôp xe"
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và mức
thuế suất thuế nhập khâu ưu đãi tại Chuong 98

Sửa đổi, bổ sung nhóm 98.10 tại Mục II - Danh mục nhóm mặt hàng và
mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 của Biếu thuê nhập khâu ưu
đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính như sau:

Mô tả hàng hóa

Mã hàng

Mã hàng tưong
ứng tại mục I phụ
uc II

98.10

Sắt hoặc thép để sản xuất tanh
lốp xe ề

9810

00

10

- Sắt hoặc thép không họp kim,
dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn
không đều, được cán nóng, có đường
kính mặt cắt ngan? hình tròn dưới 14
mm để sản xuất tanh lốp xe

7213

91

90

9810

00

90

- Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép
đê sản xuất tanh lôp xe

7326

20

90

Điều 2. Hiệu luc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ũol tháng ổ" năm 2016.

Nơi nhận:
- Thù tưóng và các Phó Thù tướng Chính phủ;

KT. B ộ TRƯỞNG
THÚ TRƯỞNG

- Văn phòne TW và các Ban của Đảng;
- Văn phònu Quốc hội;
-

V ă n p h ò n g rống B í t h ư ;
Vãn phòna Chù tịch nước;
Viện kiềm sát NDTC, Tòa án NDTC;
Kiêm toán Nhà nước;
C á c B ộ , CO' q u a n ngang B ộ , CO' q u a n t h u ộ c C P ;

-

UBND tính, thành phố trực tluiộc TW;
VF' BCĐ TU về phòng, chống (ham nhũng;
Phòng Thirơng mại và công nghiệp Việt Nam;
Cục Kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
Cục llài quan tình, thành phô;
Cônti báo;
YVebsite Chính phu và Websitc Bộ Tài chính:

- L u u : V T , V ụ CST (P XNK)-

Vũ Thị Mai

Thuế
suất
(%)

0

0

