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Phụ lục 2a 

 

Danh mục loại trừ: hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, không được hưởng 

ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Lào: 

 

No. AHTN 

2012 

Description 

  05.07 Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và 

hàm răng lược, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ, chưa xử 

lý hoặc đã sơ chế nhưng chưa cắt thành hình; bột và phế liệu từ 

các sản phẩm trên. 

 0507.10 - Ngà; bột và phế liệu từ ngà: 

01 0507.10.10 - - Sừng tê giác; bột và phế liệu từ ngà 

02 0507.10.90 - - Loại khác 

 0507.90 - Loại khác: 

03 0507.90.10 - - Sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ 

04 0507.90.20 - - Mai động vật họ rùa 

05 0507.90.90 - - Loại khác 

  12.07 Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh. 

   - Loại khác: 

06 1207.91.00 - - Hạt thuốc phiện 

  12.11 Các loại cây và bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng 

làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

cắt,  nghiền hoặc xay thành bột. 

 1211.30 - Lá coca: 

07 1211.30.10 - - Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột 

08 1211.30.90 - - Loại khác 

09 1211.40.00 - Thân cây anh túc  

 1211.90 - Loại khác: 

   - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: 

10 1211.90.11 - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột 

11 1211.90.12 - - - Cây gai dầu, ở dạng khác 

12 1211.90.14 - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột 

  13.01 Nhựa cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm và nhựa 

dầu (ví dụ nhựa thơm từ câybalsam). 

 1301.90 - Loại khác: 

13 1301.90.30 - - Nhựa cây gai dầu 

  13.02 Nhựa và các chiết suất thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic, 

muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, dày 

khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật 
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   - Nhựa và các chiết suất thực vật: 

 1302.11 - - Từ thuốc phiện: 

14 1302.11.10 - - - Từ Pulvis opii 

15 1302.11.90 - - - Loại khác 

  29.21 Hợp chất chức amin 

   - Amin đơn chức mạch hở và các dẫn  xuất của chúng; muối của 

chúng: 

16 2921.46.00 - - Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), 

etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), 

levamfetamine (INN), mefenorex (INN) và phentermine (INN); muối 

của chúng 

  29.39 Alcaloit thực vật, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng 

hợp, các muối, ete, este và các dẫn xuất của chúng 

   - Alcaloit từ thuốc phiện và các dẫn xuất của chúng; muối  của chúng: 

 

 2939.11 - - Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, 

dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, 

hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine 

(INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), 

thebacon (INN) và thebaine; muối của chúng 

17 2939.11.10 - - - Cao thuốc phiện và muối của chúng 

18 2939.11.90 - - - Loại khác 

19 2939.19.00 - - Loại khác 

   - Loai khác: 

 2939.91 - - Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), 

metamfetamine racemate; các muối, este và các dẫn xuất khác của 

chúng: 

20 2939.91.10 - - - Cocaine và các dẫn xuất của nó 

 

21 2939.91.90 - - - Loại khác 

22 3601.00.00 Bột nổ đẩy 

23 3602.00.00 Bột nổ đã điều chế trừ bột nổ đẩy. 

  36.03 Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; 

kíp nổ điện. 

24 3603.00.10 - Dây cháy chậm bán thành phẩm; kíp nổ cơ bản; tuýp tín hiệu 

25 3603.00.20 - Dây cháy chậm hoặc ngòi nổ 

26 3603.00.90 - Loại khác 

  36.04 Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản 
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phẩm pháo khác 

27 3604.10.00 - Pháo hoa 

 3604.90 - Loại khác: 

28 3604.90.20 - - Pháo hoa nhỏ và nụ nổ dùng để làm đồ chơi 

29 3604.90.30 - - Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên 

30 3604.90.90 - - Loại khác 

  84.01 Lò phản ứng hạt nhân, các bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), 

không bị bức xạ, dùng cho các lò phản ứng hạt nhân; máy và thiết 

bị để tách chất đồng vị 

31 8401.10.00 - Lò phản ứng hạt nhân 

32 8401.20.00 - Máy và thiết bị để tách chất đồng vị và các bộ phận của chúng: 

33 8401.30.00 - Bộ phận chứa nhiên liệu (cartridges), không bị bức xạ 

34 8401.40.00 - Các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân 

35 8710.00.00 Xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, loại cơ giới, có hoặc 

không lắp kèm vũ khí và bộ phận của các xe này. 

36 8801.00.00 Khí cầu và khinh khí cầu điều khiển được; tầu lượn, tầu lượn treo và 

các phương tiện bay khác không dùng động cơ 

  88.02 Phương tiện bay khác (ví dụ: trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể 

cả vệ tinh), tầu bay trong qũi đạo và phương tiện đẩy để phóng 

tầu vũ trụ 

   - Trực thăng: 

37 8802.11.00 - - Trọng lượng không tải không quá 2000kg 

38 8802.12.00 - - Trọng lượng không tải trên 2000kg 

 8802.20 - Máy bay và phương tiện bay khác có trọng lượng không tải không 

quá 2000 kg: 

39 8802.20.10 - - Máy bay 

40 8802.20.90 - - Loại khác 

 8802.30 - Máy bay và phương tiện bay khác có trọng lượng không tải trên 

2000 kg nhưng không quá 15000kg: 

41 8802.30.10 - - Máy bay 

42 8802.30.90 - - Loại khác 

 8802.40 - Máy bay và phương tiện bay khác có trọng lượng không tải trên 
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15000kg: 

43 8802.40.10 - - Máy bay 

44 8802.40.90 - - Loại khác 

45 8802.60.00 - Tàu vũ trụ (kể cả vệ tinh), tầu bay trong qũi đạo và phương tiện đẩy 

để phóng tầu vũ trụ 

 

  88.03 Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02 

46 8803.10.00 - Cánh quạt, rô-to (rotors) và các bộ phận của chúng: 

47 8803.20.00 - Càng, bánh và các bộ phận của chúng: 

48 8803.30.00 - Các bộ phận khác của máy bay hoặc trực thăng 

 8803.90 - Loại khác: 

49 8803.90.10 - - Bộ phận của vệ tinh viễn thông [ITA/2] 

50 8803.90.20 - - Của khí cầu, tàu lượn hoặc diều 

51 8803.90.90 - - Loại khác 

  88.05 Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng 

cho tàu sân bay hoặc sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn 

luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên 

52 8805.10.00 - Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay và các bộ phận của chúng; 

dàn hãm tốc độ dùng cho tàu sân bay hoặc sân bay hoặc thiết bị tương 

tự và các bộ phận của chúng: 

   - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất và các bộ phận của chúng: 

53 8805.21.00 - - Thiết bị mô phỏng tập trận trên không và các bộ phận của chúng 

 8805.29 - - Loại khác: 

54 8805.29.10 - - - Thiết bị huấn luyện bay mặt đất 

55 8805.29.90 - - - Loại khác 

  93.01 Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí 

thuộc nhóm 93.07. 

56 9301.10.00 - Vũ khí pháo binh (Ví dụ, súng, súng cối và súng mooc chê) 

57 9301.20.00 - Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng 

ngư lôi và các loại súng phóng tương tự; 

58 9301.90.00 - Loại khác 

59 9302.00.00 Súng lục ổ quay và súng lục, trừ các loại thuộc nhóm 93.03 hoặc 

93.04. 
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  93.03 Súng phát hỏa khác và các loại tương tự hoạt động bằng cách đốt 

cháy lượng thuốc nổ đã nạp (ví dụ: súng ngắn thể thao và súng 

trường thể thao, súng bắn pháo hiệu ngắn nạp đạn đằng nòng, 

súng ngắn và các loại khác được thiết kế chỉ để phóng pháo hiệu, 

súng lục và súng lục ổ quay để bắn đạn giả, súng bắn gia súc giết 

mổ, súng phóng dây). 

60 9303.10.00 - Súng nạp đạn đăng nòng 

61 9303.20.00 - - Súng ngắn thể thao, súng săn ngắn nòng hoặc súng ngắm bắn bia 

khác, kể cả súng ngắn liên hoàn 

62 9303.30.00 - - Súng trường thể thao, súng trường săn hoặc súng trường bắn bia 

khác 

63 9303.90.00 - Loại khác 

  93.04 Vũ khí khác (ví dụ: súng và súng lục sử dụng lò xo, hơi hoặc khí 

ga, dùi cui), trừ các loại thuộc nhóm 93.07 

64 9304.00.10 - Súng hơi, hoạt động với áp suất dưới 7kgf/cm2 

65 9304.00.90 - Loại khác:  

  93.05 Bộ phận và đồ phụ trợ của các loại vũ khí thuộc các nhóm từ 

93.01 đến 93.04 

 

66 9305.10.00 - Của súng lục ổ quay hoặc súng lục 

67 9305.20.00 - Của súng ngắn hoặc súng trường thuộc nhóm 93.03 

   - Loại khác: 

   - - của Vũ khí quân sự nhóm 93.01: 

68 9305.91.10 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

69 9305.91.90 - - - Loại khác 

   - - Loại khác: 

   - - - của hàng hóa thuộc phân nhóm 9304.00.90: 

70 9305.99.11 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

71 9305.99.19 - - - Loại khác 

   - - - Loại khác: 

72 9305.99.91 - - - Bằng da thuộc hoặc vật liệu dệt 

73 9305.99.99 - - - Loại khác 

  93.06 Bom, lựa đạn, ngư lôi, mìn, tên lửa và các loại đạn dược tương tự 

và các bộ phận của chúng; đạn các tút (cartridge) và các loại đạn 

khác và đầu đạn và các bộ phận của chúng, kể cả nùi đạn ghém và 

nùi đạn các tút (cartridge) 

   - Đạn các tút (cartridge) cho súng ngắn và các bộ phận của chúng; đạn 
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viên cho súng hơi: 

74 9306.21.00 - - Đạn các tút (cartridge) 

75 9306.29.00 - - Loại khác: 

   - Đạn các tút (cartridge) khác và các bộ phận của chúng: 

   - - Dùng cho súng lục ổ quay hoặc súng lục thuộc nhóm 93.02 : 

76 9306.30.11 - - -  Đạn cỡ.22 

77 9306.30.19 - - - Loại khác 

78 9306.30.20 - - Đạn dùng cho dụng cụ tán đinh hoặc dụng cụ tương tự hoặc cho 

súng bắn gia súc giết mổ và các bộ phận của chúng 

   - - Loại khác: 

79 9306.30.91 - - -  Đạn cỡ .22 

80 9306.30.99 - - - Loại khác 

81 9306.90.00 - Loại khác 

82 9307.00.00 Kiếm, đoản kiếm, lưỡi lê, giáo và các loại vũ khí tương tự và bộ phận 

của chúng, kể cả vỏ và bao 

  96.01 Ngà, xương, đồi mồi, sừng, nhánh gạc, san hô, xà cừ (mother-of-

pearl) và các vật liệu chạm khắc có nguồn gốc động vật khác, đã 

gia công và các mặt hàng làm từ các vật liệu này (kể cả các sản 

phẩm đúc) 

83 9601.10.00 - Ngà đã gia công và các vật phẩm bằng ngà: 

 9601.90 - Loại khác: 

   - - Loại khác: 

84 9601.90.91 - - - Hộp đựng xì gà hoặc thuốc lá điếu, bình đựng thuốc lá; đồ trang 

trí 

85 9601.90.99 - - - Loại khác 

86 9705.00.00 Bộ sưu tập và các vật phẩm của bộ sưu tập chủng loại động vật, thực 

vật, khoáng vật, giải phẫu học, sử học, khảo cổ, cổ sinh vật học, dân 

tộc học hoặc các loại tiền 

87 9706.00.00 Đồ cổ có tuổi trên 100 năm 

 

Ghi chú:  

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 

2012 

 


