
2.  Việt Nam sẽ duy trì:
    a)  Thuế suất thuế nhập khẩu, kể cả các khoản phụ thu nhập khẩu, áp dụng đối với mã HS 1205 (hạt cải dầu, đã hoặc chưa vỡ mảnh) ở mức thuế không 
cao hơn mức thuế áp dụng đối với mã HS 1201 (đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh);

Ngày 27 Tháng 10 năm 2006

Biểu CLX - Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nguyên bản bằng tiếng Anh

PHẦN I - THUẾ SUẤT TỐI-HUỆ-QUỐC (Thuế suất ưu đãi)
MỤC I - Hàng Nông sản

MỤC I - A  Thuế suất

Ghi chú:
1.  Trường hợp có ghi mức thuế tại cột "Thuế suất cam kết cắt giảm", dòng thuế đó sẽ có mức thuế được cắt giảm đều hàng năm, bước cắt giảm đầu tiên tính 
từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo thời điểm gia nhập và chính thức trở thành thành viên WTO của CHXHCN Việt Nam. Các bước cắt giảm  sau đó sẽ được 
thực hiện từ ngày 1 tháng 1 hàng năm cho đến khi đạt mức thuế suất cam kết cuối cùng theo thời hạn nêu trong cột "Thời hạn thực hiện". Tuy nhiên, có một 
số Ghi chú riêng tại cột Thời hạn thực hiện cho những dòng thuế có lộ trình cắt giảm nhanh hơn lộ trình giảm đều hàng năm. Mức thuế suất cắt giảm hàng 
năm được làm tròn đến số thập phân thứ nhất.

    b)  Thuế suất thuế nhập khẩu, kể cả các khoản phụ thu nhập khẩu, áp dụng đối với mã HS 1208.90 (bột mịn và bột thô từ hạt cải dầu) ở mức thuế không 
cao hơn mức thuế áp dụng đối với mã HS 1208.10 (bột mịn và bột thô từ đậu tương);
    c)  Thuế suất thuế nhập khẩu, kể cả các khoản phụ thu nhập khẩu, áp dụng đối với mã HS 1514 (trừ mã HS 1514.91, 1514.99) (dầu hạt cải và phần phân 
đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học) ở mức thuế không cao hơn mức thuế áp dụng đối với mã HS 1507 (dầu đậu 
tương và phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hoá học). Cụ thể là:

     - Đối với loại chưa tinh chế: mã HS 1514.11.00, 1514.19.20 có mức thuế áp dụng không cao hơn mức thuế áp dụng đối với mã HS 1507.10.00, 1507.90.20

     - Đối với loại đã tinh chế: mã HS 1514.19.10, 1514.19.90 có mức thuế áp dụng không cao hơn mức thuế áp dụng đối với mã HS 1507.90.10, 1507.90.90

    d)  Thuế suất thuế nhập khẩu, kể cả các khoản phụ thu nhập khẩu, áp dụng đối với mã HS2306.41, 2306.49 (khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa 
xay hay ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu hạt cải), ở mức thuế không cao hơn mức thuế áp dụng đối với mã HS 2304 (khô dầu và phế liệu 
rắn khác, đã hoặc chưa xay hay ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương);

     e)  Không muộn hơn 3 năm kể từ ngày gia nhập, thuế suất thuế nhập khẩu, kể cả các khoản phụ thu nhập khẩu, áp dụng đối với hạt đậu loại dùng trong 
chăn nuôi (mã HS 0713.10.90 loại dùng làm thức ăn chăn nuôi) ở mức thuế không cao hơn mức thuế áp dụng đối với mã HS 2304 (khô dầu và phế liệu rắn 
khác, đã hoặc chưa xay hay ở dạng bột viên, thu được từ quá trình chiết xuất dầu đậu tương);

     f)  Thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với loại rượu vang là từ loại nho được đông lạnh một cách tự nhiên trên cây nho, thuộc mã HS 2204.21.11, ở 
mức thuế không cao hơn mức thuế suất thấp nhất áp dụng đối với bất kỳ dòng thuế nào thuộc nhóm HS 2204.  
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Mô tả hàng hoá
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cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

SI Phần I - Động vật sống; các sản phẩm từ động vật
01 Chương 1 - Động vật sống
0101 Ngựa, lừa, la sống
0101 10 00 - Loại thuần chủng để làm giống 0 0
0101 90 - Loại khác:
0101 90 10 - - Ngựa đua 5 0
0101 90 20 - - Ngựa loại khác 5 0
0101 90 90 - - Loại khác 5 0
0102 Trâu, bò sống

0102 10 00 - Loại thuần chủng để làm giống 0 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

0102 90 - Loại khác:
0102 90 10 - - Bò 10 Ca-na-đa 0
0102 90 20 - - Trâu 5 Ca-na-đa 0

0102 90 90 - - Loại khác 5 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

0103 Lợn sống
0103 10 00 - Loại thuần chủng để làm giống 0 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0

- Loại khác:
0103 91 00 - - Trọng lượng dưới 50 kg 5 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0103 92 00 - - Trọng lượng từ 50 kg trở lên 5 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0104 Cừu, dê sống
0104 10 - Cừu:
0104 10 10 - - Loại thuần chủng để làm giống 0 U-ru-guay 0
0104 10 90 - - Loại khác 5 U-ru-guay 0
0104 20 - Dê:
0104 20 10 - - Loại thuần chủng để làm giống 0 0
0104 20 90 - - Loại khác 5 0

Mã hàng

(1)
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0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, 
ngỗng, gà tây, gà lôi (gà Nhật bản)
- Loại trọng lượng không quá 185 g:

0105 11 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus:
0105 11 10 - - - Để làm giống 0 0
0105 11 90 - - - Loại khác 20 10 2012 0
0105 12 - - Gà tây:
0105 12 10 - - - Để làm giống 0 0
0105 12 90 - - - Loại khác 10 0
0105 19 - - Loại khác:
0105 19 10 - - - Vịt con để làm giống 0 0
0105 19 20 - - - Vịt con loại khác 10 0
0105 19 30 - - - Ngan, ngỗng con để làm giống 0 0
0105 19 40 - - - Ngan, ngỗng con loại khác 10 0
0105 19 50 - - - Gà lôi (gà Nhật bản) để làm giống 0 0
0105 19 90 - - - Loại khác 10 0

- Loại khác:
0105 92 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus, trọng lượng không quá 2.000g:
0105 92 10 - - - Để làm giống 0 0
0105 92 20 - - - Gà chọi 5 0
0105 92 90 - - - Loại khác 10 0
0105 93 - - Gà thuộc loài Gallus domesticus, trọng lượng trên 2000g:
0105 93 10 - - - Để làm giống 0 0
0105 93 20 - - - Gà chọi 5 0
0105 93 90 - - - Loại khác 10 0
0105 99 - - Loại khác:
0105 99 10 - - - Vịt để làm giống 0 0
0105 99 20 - - - Vịt loại khác 5 0
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(1)
0105 99 30 - - - Ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật bản) để làm giống 0 0
0105 99 40 - - - Ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi (gà Nhật bản) loại khác 5 0
0106 Động vật sống khác

- Động vật có vú:
0106 11 00 - - Bộ động vật linh trưởng 5 0

0106 12 00 - - Cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea);  lợn 
biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) 5 0

0106 19 00 - - Loại khác 5 0
0106 20 00 - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 5 0

- Các loại chim:
0106 31 00 - - Chim săn mồi (chim ác, đại bàng...) 5 0

0106 32 00 - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ, vẹt nhỏ đuôi dài, vẹt Macao Trung -Nam Mỹ và 
vẹt có mào của úc và Đông ấn độ) 5 0

0106 39 00 - - Loại khác 5 0
0106 90 - Loại khác:
0106 90 10 - - Dùng làm thức ăn cho người 5 0
0106 90 90 - - Loại khác 5 0
02 Chương 2 - Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ 
0201 Thịt trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh
0201 10 00 - Thịt cả con và nửa con không đầu 35 30 2012 Niu-zi-lân 0
0201 20 00 - Thịt pha có xương khác 20 Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

0201 30 00 - Thịt lọc không xương 20 14 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ, U-ru-
guay

0

0202 Thịt trâu, bò, đông lạnh

0202 10 00 - Thịt cả con và nửa con không đầu 20 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0
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0202 20 00 - Thịt pha có xương khác 20
Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Pa-ra-guay, Hoa 
kỳ, U-ru-guay

0

0202 30 00 - Thịt lọc không xương 20 14 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Ca-na-
đa, Niu-zi-lân, Pa-ra-
guay, Hoa kỳ, U-ru-
guay

0

0203 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
- Tươi hoặc ướp lạnh:

0203 11 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 30 25 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0203 12 00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 30 25 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0203 19 00 - - Loại khác 30 25 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0

-  Đông lạnh:
0203 21 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 30 15 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0203 22 00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 30 15 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0203 29 00 - - Loại khác 30 15 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
0204 10 00 - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh 10 7 2010 Niu-zi-lân 0

- Thịt cừu loại khác, tươi hoặc ướp lạnh:
0204 21 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 10 7 2010 Niu-zi-lân 0

0204 22 00 - - Thịt pha có xương khác 10 7 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0204 23 00 - - Thịt lọc không xương 10 7 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0204 30 00 - Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh 10 7 2010 Niu-zi-lân 0
- Thịt cừu loại khác, đông lạnh:

0204 41 00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 10 7 2010 Niu-zi-lân 0

0204 42 00 - - Thịt pha có xương khác 10 7 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0
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0204 43 00 - - Thịt lọc không xương 10 7 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0204 50 00 - Thịt dê 10 7 2010 0
0205 00 00 Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 10 0

0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, 
ướp lạnh hoặc đông lạnh 

0206 10 00 - Của trâu, bò, tươi hoặc ướp lạnh 15 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

- Của trâu, bò, đông lạnh:

0206 21 00 - - Lưỡi 15 8 2011 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

0206 22 00 - - Gan 15 8 2011 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

0206 29 00 - - Loại khác 15 8 2011 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

0206 30 00 - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh 15 8 2011 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
- Của lợn, đông lạnh:

0206 41 00 - - Gan 15 8 2011 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0206 49 00 - - Loại khác 15 8 2011 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0206 80 00 - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh 10 Ca-na-đa 0

0206 90 00 - Loại khác, đông lạnh 10 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

0207 Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, 
ướp lạnh hoặc đông lạnh 
- Của gà thuộc loài Gallus Domesticus:

0207 11 00 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh 40 Ca-na-đa 0
0207 12 00 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh 40 Ca-na-đa 0
0207 13 00 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh 40 Ca-na-đa 0
0207 14 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:
0207 14 10 - - - Cánh 20 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0207 14 20 - - - Đùi 20 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
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0207 14 30 - - - Gan 20 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0207 14 90 - - - Loại khác 20 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0

- Của gà tây:
0207 24 00 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh 40 Ca-na-đa 0
0207 25 00 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh 40 Ca-na-đa 0
0207 26 00 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh 40 Ca-na-đa 0
0207 27 - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:

0207 27 10 - - - Gan 20 Ca-na-đa, Trung 
Quốc, Hoa kỳ 0

0207 27 90 - - - Loại khác 20 Ca-na-đa, Trung 
Quốc, Hoa kỳ 0

- Của vịt, ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản):
0207 32 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh:
0207 32 10 - - - Của vịt 40 Ca-na-đa 0
0207 32 20 - - - Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) 40 Ca-na-đa 0
0207 33 - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh:
0207 33 10 - - - Của vịt 40 Ca-na-đa 0
0207 33 20 - - - Của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) 40 Ca-na-đa 0
0207 34 00 - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh 15 Ca-na-đa 0
0207 35 00 - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh 15 Ca-na-đa 0
0207 36 - - Loại khác, đông lạnh:

0207 36 10 - - - Gan béo 15 Ca-na-đa, Trung 
Quốc 0

0207 36 20 - - - Đã chặt mảnh của vịt 15 Ca-na-đa, Trung 
Quốc 0

0207 36 30 - - - Đã chặt mảnh của ngan, ngỗng hoặc gà lôi (gà Nhật bản) 15 Ca-na-đa, Trung 
Quốc 0

0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác 
tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

0208 10 00 - Của thỏ 10 0
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0208 20 00 - Đùi ếch 10 0
0208 30 00 - Của bộ động vật linh trưởng 20 10 2012 0

0208 40 00 - Của  cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea),  
của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) 20 10 2012 0

0208 50 00 - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 20 10 2012 0

0208 90 00 - Loại khác 10 5 2009 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

0209 00 00
Mỡ lợn, không dính nạc, mỡ gia cầm, chưa nấu chảy hoặc chiết suất cách 
khác, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun 
khói

20 10 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0

0210
Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, 
sấy khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được từ thịt hoặc từ phụ 
phẩm dạng thịt sau giết mổ
- Thịt lợn:

0210 11 00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 20 10 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0210 12 00 - - Thịt dọi và các mảnh của chúng 20 10 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0210 19 - - Loại khác:
0210 19 10 - - - Thịt lợn muối xông khói 20 10 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0210 19 20 - - - Thịt mông, thịt lọc không xương 20 10 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0210 19 90 - - - Loại khác 20 10 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
0210 20 00 - Thịt trâu, bò 20 15 2010 Ca-na-đa 0

- Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng 
thịt sau giết mổ:

0210 91 00 - - Của bộ động vật linh trưởng 20 Ca-na-đa 0

0210 92 00 - - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn 
biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) 20 Ca-na-đa 0

0210 93 00 - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 20 0
0210 99 - - Loại khác:
0210 99 10 - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô, đông lạnh 20 Ca-na-đa 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
0210 99 20 - - - Da lợn khô  20 Ca-na-đa 0
0210 99 90 - - - Loại khác 20 Ca-na-đa 0

04
Chương 4 - Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật 
ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở 
nơi khác

0401 Sữa và kem, chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

0401 10 00 - Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng 20 18 2009 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0401 20 00 - Có hàm lượng chất béo trên 1% đến 6% tính theo trọng lượng 20 18 2009 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0401 30 00 - Có hàm lượng chất béo trên 6% tính theo trọng lượng 20 18 2009 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0402 Sữa và kem, cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác

0402 10 - Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo không quá 1,5% 
tính theo trọng lượng:  
- - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

0402 10 11 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột 10
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0402 10 12 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác 30 25 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0402 10 13 - - - Loại khác, dạng bột 30 25 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0402 10 19 - - - Loại khác, dạng khác 35 30 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

- - Loại khác:
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

0402 10 21 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng bột 10
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0402 10 22 - - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác, dạng khác 30 25 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0402 10 23 - - - Loại khác, dạng bột 35 30 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0402 10 29 - - - Loại khác, dạng khác 35 30 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo 
trọng lượng: 

0402 21 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác:

0402 21 10 - - - Dạng bột 15 10 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Ca-na-
đa, EU, Niu-zi-lân, 
Hoa kỳ

0

0402 21 90 - - - Dạng khác 30 25 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Ca-na-
đa, EU, Niu-zi-lân, 
Hoa kỳ

0

0402 29 - - Loại khác:

0402 29 10 - - - Dạng bột 30 25 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân

0

0402 29 90 - - - Dạng khác 35
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân

0

- Loại khác:
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

0402 91 00 - - Chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 15
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, U-ru-guay

0

0402 99 00 - - Loại khác 30 25 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, U-ru-guay

0

0403

Buttermilk (phụ phẩm thu được từ quá trình làm bơ sữa), sữa đông và kem, 
sữa chua, kephir và sữa, kem khác đã lên men hoặc a xít hóa, đã hoặc chưa 
cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc hương liệu, hoa quả, 
quả hạch hoặc ca cao

0403 10 - Sữa chua:
- - Chứa hoa quả, hạt, ca cao hoặc hương liệu; sữa chua dạng lỏng:

0403 10 11 - - - Dạng lỏng, kể cả dạng đặc 30 25 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0403 10 19 - - - Loại khác 30 20 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

- - Loại khác:

0403 10 91 - - - Dạng đặc 30 25 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0403 10 99 - - - Loại khác 30 25 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0403 90 - Loại khác:
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

0403 90 10 - - Buttermilk 30 20 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0403 90 90 - - Loại khác 30 25 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0404
Whey, đã hoặc chưa cô đặc hoặc pha thêm đường hoặc chất ngọt khác; các 
sản phẩm có chứa các thành phần sữa tự nhiên, đã hoặc chưa pha thêm 
đường hoặc chất ngọt khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

0404 10 - Whey và whey đã cải biến, đã hoặc chưa cô đặc, pha thêm đường hoặc chất 
ngọt khác:
- - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người:

0404 10 11 - - - Whey 20 10
2012 
(Ghi 

chú 1)

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Niu-zi-lân, 
Hoa kỳ

0

0404 10 19 - - - Loại khác 30 10
2012 
(Ghi 

chú 2)

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Niu-zi-lân, 
Hoa kỳ

0

- - Thích hợp dùng làm thức ăn cho động vật:

0404 10 91 - - - Whey 20 10
2012 
(Ghi 

chú 1)

Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

0404 10 99 - - - Loại khác 30 10
2012 
(Ghi 

chú 2)

Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

0404 90 - Loại khác:
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

0404 90 10 - - Đã cô đặc, pha thêm đường, chất bảo quản, hoặc được đóng hộp 30 25 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0404 90 90 - - Loại khác 30 22 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0405 Bơ và các chất béo khác và các loại dầu chế từ sữa; chất phết bơ sữa (dairy 
spreads)

0405 10 00 - Bơ 20 13 2014

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0405 20 00 - Chất phết bơ sữa 20 15 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0405 90 - Loại khác:

0405 90 10 - - Dầu bơ khan 5

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0405 90 20 - - Dầu bơ (butter oil) 5

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0405 90 30 - - Ghee 20 15 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0405 90 90 - - Loại khác 20 15 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0406 Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

0406 10 00 - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), bao gồm phomat whey (whey 
cheese) và sữa đông dùng làm pho mát 10

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0406 20 - Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột:

0406 20 10 - - Đóng gói với tổng trọng lượng trên 20 kg 10

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0406 20 90 - - Loại khác 10

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0406 30 00 - Pho mát chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột 10

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0406 40 00 - Pho mát vân xanh 10 Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

0406 90 00 - Pho mát loại khác 10

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0

0407 Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc làm chín

- Để làm giống:
0407 00 11 - - Trứng gà 0 0
0407 00 12 - - Trứng vịt 0 0
0407 00 19 - - Loại khác 0 0

- Loại khác:
0407 00 91 - - Trứng gà 80 0
0407 00 92 - - Trứng vịt 80 0
0407 00 99 - - Loại khác 80 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

0408
Trứng chim và trứng gia cầm đã bóc vỏ, lòng đỏ trứng, tươi, sấy khô, hấp 
chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách 
khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác

- Lòng đỏ trứng:
0408 11 00 - - Đã sấy khô 20 0
0408 19 00 - - Loại khác 20 Trung Quốc 0

- Loại khác:
0408 91 00 - - Đã sấy khô 20 0
0408 99 00 - - Loại khác 20 0

0409 00 00 Mật ong tự nhiên 10

Ác-hen-ti-na, Trung 
Quốc, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát, El 
San-va-đo

0

0410 Sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

0410 00 10 - Tổ chim 5 0
0410 00 90 - Loại khác 5 0

05 Chương 5 - Các sản phẩm gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở các 
chương khác

0501 00 00 Tóc người chưa xử lý, đã hoặc chưa rửa sạch hoặc gột tẩy; phế liệu tóc 5 0

0502 Lông lợn, lông lợn lòi, lông nhím và các loại lông dùng làm bàn chải khác; 
phế liệu từ lông lợn

0502 10 00 - Lông lợn, lông lợn lòi hoặc lông nhím và phế liệu từ lông lợn 5 0
0502 90 00 - Loại khác 5 0

0503 00 00 Lông đuôi hoặc bờm ngựa, phế liệu từ lông đuôi hoặc bờm ngựa, đã hoặc 
chưa làm thành lớp, có hoặc không có nguyên liệu phụ trợ 5 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

0504 00 00
Ruột, bong bóng và dạ dày động vật (trừ cá), nguyên dạng và các mảnh của 
chúng, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, muối, ngâm nước muối, sấy khô hoặc hun 
khói

5 3 2009 Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

0505

Da và các bộ phận khác của loài chim, có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ và 
các phần của lông vũ (đã hoặc chưa cắt tỉa) và lông tơ, mới chỉ rửa sạch, 
khử trùng hoặc xử lý để bảo quản; bột và phế liệu từ lông vũ hoặc các phần 
khác của lông vũ

0505 10 - Lông vũ dùng để nhồi; lông tơ:
0505 10 10 - - Lông vũ của vịt 5 0
0505 10 90 - - Loại khác 5 0
0505 90 - Loại khác:
0505 90 10 - - Lông vũ của vịt 5 0
0505 90 90 - - Loại khác 5 0

0506
Xương và lõi sừng, chưa xử lý, đã khử mỡ, sơ chế (nhưng chưa cắt thành 
hình), xử lý bằng a xít hoặc khử gelatin; bột và phế liệu từ các sản phẩm 
trên

0506 10 00 - Chất sụn và xương đã xử lý bằng a xít 5 0
0506 90 00 - Loại khác 5 3 2009 0

0507
Ngà, mai động vật họ rùa, lược cá voi (phiến sừng hàm trên) và hàm răng 
lược cá voi, sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ chim 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:
0507 10 10 - - Sừng tê giác; Bột và phế liệu từ ngà 5 0
0507 10 90 - - Loại khác 5 0
0507 90 - Loại khác:
0507 90 10 - - Sừng, gạc, móng guốc, móng, vuốt và mỏ chim 5 3 2009 0
0507 90 20 - - Mai động vật họ rùa 5 0
0507 90 90 - - Loại khác 5 3 2009 0
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0510

Long diªn h−¬ng, h−¬ng h¶i ly, chÊt x¹ h−¬ng (tõ cÇy h−¬ng vµ h−¬u x¹), 
chÊt th¬m lÊy tõ c«n trïng c¸nh cøng; mËt ®· hoÆc ch−a sÊy kh«, c¸c tuyÕn 
vµ c¸c s¶n phÈm ®éng vËt kh¸c dïng ®Ó ®iÒu chÕ d−îc phÈm, t−¬i, −íp l¹nh, 
®«ng l¹nh hä¨c b¶o qu¶n t¹m thêi d−íi h×nh thøc kh¸c

0510 00 10 - Chất thơm lấy từ côn trùng cánh cứng 0 0
0510 00 20 - Xạ hương 0 0
0510 00 90 - Loại khác 0 0

0511 Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động 
vật chết thuộc chương 1 hoặc chương 3, không thích hợp làm thực phẩm

0511 10 00 - Tinh dịch trâu, bò 0 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

- Loại khác:
0511 99 - - Loại khác:

- - - Tinh dịch gia súc:

0511 99 11 - - - - Của lợn, cừu hoặc dê 0 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

0511 99 19 - - - - Loại khác 0 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

0511 99 20 - - - Trứng tằm 0 Ca-na-đa 0

0511 99 90 - - - Loại khác 5 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

SII Phần II - Các sản phẩm thực vật

06 Chương 6 - Cây sống và các loại cây trồng khác; củ, rễ và các loại tương tự; 
cành hoa rời và các loại cành lá trang trí

0601 Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc 
ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 1212

0601 10 00 - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ ở dạng ngủ 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0
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0601 20 - Củ, thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ, dạng sinh trưởng ở dạng hoa; cây và rễ 
rau diếp xoăn:

0601 20 10 - - Cây rau diếp xoăn 0 0
0601 20 20 - - Rễ rau diếp xoăn 0 0
0601 20 90 - - Loại khác 0 0
0602 Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm 
0602 10 - Cành giâm không có rễ và cành ghép:

0602 10 10 - - Cành giâm và cành ghép cây phong lan 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 10 20 - - Cành cây cao su 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 10 90 - - Loại khác 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 20 00 - Cây, cây bụi đã ghép cành hoặc không, thuộc loại có quả hạch  ăn được 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 30 00 - Cây đỗ quyên và cây khô (họ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cành 0 0
0602 40 00 - Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cành 0 0
0602 90 - Loại khác:

0602 90 10 - - Cành giâm và cành ghép phong lan, có rễ 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 90 20 - - Cây phong lan giống 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 90 30 - - Thực vật thuỷ sinh 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 90 40 - - Chồi mọc trên gốc cây cao su 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 90 50 - - Cây cao su giống 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 90 60 - - Chồi mọc từ gỗ cây cao su 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0602 90 90 - - Loại khác 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0
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0603 Cành hoa và nụ hoa dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã 
nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác

0603 10 - Tươi:
0603 10 10 - - Phong lan 30 20 2010 Trung Quốc 0
0603 10 90 - - Loại khác 30 20 2010 Niu-zi-lân 0
0603 90 00 - Loại khác 30 20 2010 Trung Quốc 0

0604
Tán lá, cành và các phần khác của cây, không có hoa hoặc nụ, các loại cỏ, 
rêu địa y dùng làm nguyên liệu để làm hoa bó hoặc trang trí, tươi, khô, đã 
nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác

0604 10 00 - Rêu và địa y 30 20 2010 Trung Quốc 0
- Loại khác:

0604 91 00 - - Tươi 30 20 2010 0
0604 99 00 - - Loại khác 30 20 2010 0
07 Chương 7 - Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được
0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh

0701 10 00 - Để làm giống 0 Ca-na-đa, Trung 
Quốc 0

0701 90 00 - Loại khác 20
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Niu-zi-lân

0

0702 00 00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh 20
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0703 Hành, hành tăm, tỏi, tỏi tây, các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp 
lạnh

0703 10 - Hành và hành tăm:
- - Hành:

0703 10 11 - - - Củ hành giống 0
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Niu-zi-lân

0
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0703 10 19 - - - Loại khác 25 15 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Niu-zi-lân

0

- - Hành tăm:

0703 10 21 - - - Củ hành tăm giống 0
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0703 10 29 - - - Loại khác 30 20 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0703 20 - Tỏi:

0703 20 10 - - Củ tỏi giống 0 Ác-hen-ti-na, Trung 
Quốc 0

0703 20 90 - - Loại khác 30 20 2010 Ác-hen-ti-na, Trung 
Quốc, Mê-hi-cô 0

0703 90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:
0703 90 10 - - Củ giống 0 0
0703 90 90 - - Loại khác 30 20 2010 0

0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được tương tự, tươi hoặc 
ướp lạnh

0704 10 - Hoa lơ và hoa lơ kép chịu rét:
0704 10 10 - - Hoa lơ 20 0
0704 10 20 - - Hoa lơ kép chịu rét (headed brocoli) 20 0
0704 20 00 - Cải Bruxen 20 0
0704 90 - Loại khác:
0704 90 10 - - Bắp cải 20 Trung Quốc 0
0704 90 90 - - Loại khác 20 Trung Quốc 0

0705 Rau diếp, xà lách (lactuca sativa) và rau diếp, xà lách xoăn (cichorium spp), 
tươi hoặc ướp lạnh.
- Rau diếp, sà lách:
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0705 11 00 - - Rau diếp, xà lách cuộn 20 0
0705 19 00 - - Loại khác 20 0

- Rau diếp, sà lách xoăn:
0705 21 00 - - Rau diếp, xà lách xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 20 0
0705 29 00 - - Loại khác 20 0

0706 Cà rốt, củ cải, củ cải đỏ làm rau trộn (sa-lát), cần củ, diếp củ, củ cải ri và 
các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh

0706 10 - Cà rốt và củ cải:
0706 10 10 - - Cà rốt 20 17 2010 Niu-zi-lân 0
0706 10 20 - - Củ cải 20 0
0706 90 00 - Loại khác 20 Trung Quốc 0

0707 00 00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh 20 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0708 Rau đậu đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh

0708 10 00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 30 20 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0708 20 00 - Đậu hạt (Vigna spp, Phaseolus spp) 30 20 2010 Trung Quốc 0
0708 90 00 - Các loại rau đậu khác 30 20 2010 0
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh
0709 10 00 - Cây A-ti-sô 15 0

0709 20 00 - Măng tây 15
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Niu-zi-lân

0

0709 30 00 - Cà tím 15 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0709 40 00 - Cần tây, trừ loại cần củ 15 Trung Quốc 0
- Nấm và nấm cục (nấm củ):

0709 51 00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 15 Trung Quốc, Niu-zi-
lân 0
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0709 52 00 - - Nấm cục (nấm củ) 20 Trung Quốc 0
0709 59 00 - - Loại khác 15 0
0709 60 - Quả thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta:

0709 60 10 - - ớt qủa, trừ ớt loại to 15 13 2009
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Niu-zi-lân

0

0709 60 90 - - Loại khác 15
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

0709 70 00 - Rau Bi-na, rau Bi-na New Zealand, rau Bi-na trồng trong vườn khác 15 0

0709 90 00 - Loại khác 15 13 2009 Trung Quốc, Niu-zi-
lân 0

0710 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh

0710 10 00 - Khoai tây 20 10 2012 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:

0710 21 00 - - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 25 17 2010 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

0710 22 00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 25 17 2010 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

0710 29 00 - - Loại khác 30 Ca-na-đa 0
0710 30 00 - Rau Bi na, rau Bi na New Zealand và rau Bi na trồng trong vườn 15 Ca-na-đa 0

0710 40 00 - Ngô ngọt 25 17 2010 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

0710 80 00 - Rau khác 25 17 2010 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

0710 90 00 - Hỗn hợp các loại rau 25 17 2010 Ca-na-đa, Trung 
Quốc, Niu-zi-lân 0

0711
Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng khí sunfurơ, ngâm nước 
muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), 
nhưng không ăn ngay được
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0711 20 - Ô - liu:
0711 20 10 - - Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ 15 0
0711 20 90 - - Loại khác 15 0
0711 30 - Nụ bạch hoa (capers):
0711 30 10 - - Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ 15 0
0711 30 90 - - Loại khác 15 0
0711 40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:

0711 40 10 - - Đã được bảo quản bằng khí sunfurơ 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0711 40 90 - - Loại khác 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

- Nấm và nấm cục (nấm củ):
0711 51 00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 0
0711 59 00 - - Loại khác 30 0
0711 90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:
0711 90 10 - - Ngô ngọt 30 0
0711 90 20 - - ớt 30 0
0711 90 30 - - Hành đã được bảo quản bằng khí sunfurơ 30 0
0711 90 40 - - Hành đã được bảo quản, trừ loại được bảo quản bằng khí sunfurơ 30 0
0711 90 50 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunfurơ 30 0
0711 90 90 - - Loại khác 30 Trung Quốc 0

0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế 
biến thêm

0712 20 00 - Hành 30 Trung Quốc 0
- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp), nấm nhầy (nấm keo) (Tremella spp) và nấm 
cục (nấm củ):

0712 31 00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 0
0712 32 00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp) 30 0
0712 33 00 - - Nấm nhầy (nấm keo) (Tremella spp) 30 0
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0712 39 - - Loại khác:
0712 39 10 - - - Nấm cục (nấm củ) 30 0
0712 39 20 - - - Nấm hương (shiitake) 30 0
0712 39 90 - - - Loại khác 30 0

0712 90 00 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau 25 23 2008 Trung Quốc, Niu-zi-
lân 0

0713 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ 
hạt

0713 10 - Đậu Hà lan (Pisum sativum):
0713 10 10  - - Để làm giống 0 Ca-na-đa 0
0713 10 90  - - Loại khác 25 20 2010 Niu-zi-lân 0
0713 20 - Đậu Hà lan loại nhỏ (garbanzos):
0713 20 10  - - Để làm giống 0 0
0713 20 90  - - Loại khác 25 0

- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.), Herper hoặc Vigna radiata (L) Wilczek:

0713 31 10  - - - Để làm giống 0 Trung Quốc 0

0713 31 90  - - - Loại khác 25 20 2010 Trung Quốc, Niu-zi-
lân 0

0713 32 - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Phaseolus hoặc Vigna angularis):

0713 32 10  - - - Để làm giống 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0713 32 90  - - - Loại khác 30 27 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0713 33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10  - - - Để làm giống 0 Ác-hen-ti-na 0

0713 33 90  - - - Loại khác 25 Ác-hen-ti-na, Niu-zi-
lân 0
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Mô tả hàng hoá
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
0713 39 - - Loại khác:
0713 39 10  - - -  Để làm giống 0 0
0713 39 90  - - - Loại khác 25 20 2010 0
0713 40 - Đậu lăng:
0713 40 10  - - Để làm giống 0 0
0713 40 90  - - Loại khác 25 0

0713 50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var.equina, Vicia faba 
var. minor):

0713 50 10  - - Để làm giống 0 0
0713 50 90  - - Loại khác 25 0
0713 90 - Loại khác:
0713 90 10  - - Để làm giống 0 Trung Quốc 0

0713 90 90  - - Loại khác 30 25 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Trung Quốc 0

0714
Sắn, củ dong, củ lan, A-ti-sô  Jerusalem, khoai lang, các loại củ và rễ tương 
tự có hàm lượng  bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, 
đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago

0714 10 - Sắn:

0714 10 10 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0714 10 90 - - Loại khác 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0714 20 00 - Khoai lang 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0714 90 - Loại khác:

0714 90 10 - - Lõi cây cọ sago 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0714 90 90 - - Loại khác 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0
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Mã hàng

(1)

08 Chương 8 - Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các 
loại dưa

0801 Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi hoặc khô, đã hoặc 
chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ
-Dừa:

0801 11 00 - - Đã làm khô 40 30 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0801 19 00 - - Loại khác 40 30 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

- Quả hạch Brazil:
0801 21 00 - - Chưa bóc vỏ 30 0
0801 22 00 - - Đã bóc vỏ 30 0

- Hạt đào lộn hột (hạt điều):

0801 31 00 - - Chưa bóc vỏ 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0801 32 00 - - Đã bóc vỏ 40 25 2012 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ
- Quả hạnh đào:

0802 11 00 - - Chưa bóc vỏ 40 15 2012 Hoa kỳ 0
0802 12 00 - - Đã bóc vỏ 40 10 2012 Hoa kỳ 0

- Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):
0802 21 00 - - Chưa bóc vỏ 40 20 2010 0
0802 22 00 - - Đã bóc vỏ 40 20 2010 0

- Quả óc chó:
0802 31 00 - - Chưa bóc vỏ 40 10 2010 Hoa kỳ 0
0802 32 00 - - Đã bóc vỏ 40 30 2010 0
0802 40 00 - Hạt dẻ (Castanea spp.) 40 30 2010 Trung Quốc 0
0802 50 00 - Quả hồ trăn 40 15 2012 Hoa kỳ 0
0802 90 - Loại khác:
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(1)
0802 90 10 - - Quả cau 40 30 2010 0
0802 90 90 - - Loại khác 40 30 2010 0

0803 00 00 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô 40 25 2012
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Mê-hi-
cô

0

0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô
0804 10 00 - Quả chà là 40 30 2010 0
0804 20 00 - Quả sung, vả 40 30 2010 0

0804 30 00 - Quả dứa 40 30 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0804 40 00 - Quả bơ 30 15 2010

Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Mê-hi-cô, Niu-zi-
lân

0

0804 50 00 - Quả ổi, xoài và măng cụt 40 25 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Mê-hi-cô

0

0805 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô

0805 10 00 - Quả cam 40 20 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Hoa kỳ

0

0805 20 00 - Qủa quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các quả giống lai chi 
cam quýt tương tự 40 30 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0805 40 00 - Quả bưởi 40 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0805 50 00
- Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và chấp (Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia) 40 20 2012

Ác-hen-ti-na, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát, Mê-hi-cô

0

0805 90 00 - Loại khác 40 Trung Quốc 0
0806 Quả nho, tươi hoặc khô
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(1)

0806 10 00 - Tươi 25 10 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Mê-hi-cô, Hoa kỳ 0

0806 20 00 - Khô 25 13 2012 Mê-hi-cô, Hoa kỳ 0
0807 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi

- Quả họ dưa (kể cả dưa hấu):

0807 11 00 - - Quả dưa hấu 40 30 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0807 19 00 - - Loại khác 40 30 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Mê-hi-cô

0

0807 20 00 - Quả đu đủ 40 30 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0808 Quả táo, lê và qủa mộc qua, tươi

0808 10 00 - Qủa táo 24 10 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Trung 
Quốc, Niu-zi-lân, 
Hoa kỳ

0

0808 20 00 - Quả lê và quả mộc qua 25 10 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Trung 
Quốc, Niu-zi-lân, 
Hoa kỳ

0

0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi

0809 10 00 - Quả mơ 35 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

0809 20 00 - Quả anh đào 35 10 2012 Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

0809 30 00 - Quả đào (kể cả xuân đào) 40 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Trung Quốc 0

0809 40 00 - Quả mận và quả mận gai 40 20 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Trung Quốc 0

0810 Quả khác, tươi

0810 10 00 - Quả dâu tây 15 Mê-hi-cô, Niu-zi-lân 0
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0810 20 00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 15 Niu-zi-lân 0
0810 30 00 - Quả lý gai, quả lý chua, đen, trắng, đỏ 15 0
0810 40 00 - Quả man việt quất, quả việt quất, các loại quả thuộc chi Vaccinium 15 Niu-zi-lân 0
0810 50 00 -  Quả kiwi 14 7 2010 Niu-zi-lân 0
0810 60 00 -  Quả sầu riêng 40 30 2010 0
0810 90 - Loại khác:

0810 90 10 - - Quả nhãn 40 30 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0810 90 20 - - Quả vải 40 30 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

0810 90 90 - - Loại khác 40 25 2012
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Niu-zi-lân

0

0811 Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông 
lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác

0811 10 00 - Quả dâu tây 40 30 2010 0
0811 20 00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý gai, quả lý chua, đen, trắng, đỏ 40 30 2010 0

0811 90 00 - Loại khác 40 30 2010 Ca-na-đa, Trung 
Quốc 0

0812
Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ: bằng khí sunfurơ, ngâm 
nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác) nhưng không 
ăn ngay được

0812 10 00 - Quả anh đào 40 30 2010 0
0812 90 00 - Quả khác 40 30 2010 Trung Quốc 0

0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 0801 đến 0806; hỗn hợp các loại quả 
hạch hoặc quả khô thuộc chương này

0813 10 00 - Quả mơ 40 30 2010 0
0813 20 00 - Quả mận đỏ 40 30 2010 0
0813 30 00 - Quả táo 40 30 2010 Trung Quốc 0

Nguồn: Bản dịch của Bộ Tài chính Trang 29 / 93



Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
0813 40 00 - Quả khô khác 40 30 2010 Trung Quốc 0
0813 50 00 - Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc chương này 40 30 2010 0

0814 00 00
Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, 
đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh 
hoặc trong các dung dịch bảo quản khác

20 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

09 Chương 9 - Cà phê, chè, chè Paraguay và các loại gia vị

0901 Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và 
vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó

- Cà phê chưa rang:
0901 11 - - Chưa khử chất ca-phê-in:

0901 11 10 - - - Arabica WIB hoặc Robusta OIB 20 15 2010
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo

0

0901 11 90 - - - Loại khác 20 15 2010
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo

0

0901 12 - - Đã khử chất ca-phê-in:
0901 12 10 - - - Arabica WIB hoặc Robusta OIB 20 0
0901 12 90 - - - Loại khác 20 0

- Cà phê đã rang:
0901 21 - - Chưa khử chất ca-phê-in:

0901 21 10 - - - Chưa xay 40 30 2011
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo

0

0901 21 20 - - - Đã xay 40 30 2011
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo

0

0901 22 - - Đã khử chất ca-phê-in:
0901 22 10 - - - Chưa xay 40 30 2011 0
0901 22 20 - - - Đã xay 40 30 2011 0
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0901 90 00 - Loại khác 40 30 2011 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0902 Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu
0902 10 - Chè xanh (chưa ủ men), đóng gói sẵn, trọng lượng gói không quá 3 kg:
0902 10 10 - - Nguyên cánh 40 0
0902 10 90 - - Loại khác 40 0
0902 20 - Chè xanh khác (chưa ủ men):
0902 20 10 - - Nguyên cánh 40 Trung Quốc 0
0902 20 90 - - Loại khác 40 Trung Quốc 0

0902 30 - Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn, trọng lượng gói 
không quá 3 kg:

0902 30 10 - - Nguyên cánh 40 0
0902 30 90 - - Loại khác 40 0
0902 40 - Chè đen khác (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần khác:
0902 40 10 - - Nguyên cánh 40 0
0902 40 90 - - Loại khác 40 Trung Quốc 0
0903 00 00 Chè Paragoay 30 0

0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; các loại quả chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô, 
xay hoặc nghiền
- Hạt tiêu:

0904 11 - - Chưa xay hoặc nghiền:

0904 11 10 - - - Trắng 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0904 11 20 - - - Đen 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0904 11 90 - - - Loại khác 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0904 12 - - Đã xay hoặc nghiền:

0904 12 10 - - - Trắng 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0
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0904 12 20 - - - Đen 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0904 12 90 - - - Loại khác 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0904 20 - Các loại quả chi Capsicum hoặc chi Pimenta, đã làm khô, xay hoặc nghiền:

0904 20 10 - - ớt khô 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0904 20 20 - - ớt đã xay hoặc nghiền 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0904 20 90 - - Loại khác 30 20 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0905 00 00 Va-ni 20 0
0906 Quế và hoa quế
0906 10 00 - Chưa xay hoặc nghiền 20 0
0906 20 00 -  Đã xay hoặc nghiền 20 Trung Quốc 0

0907 00 00 Đinh hương (cả quả, thân, cành) 20 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0908 Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu
0908 10 00 - Hạt nhục đậu khấu 20 0
0908 20 00 - Vỏ nhục đậu khấu 20 0

0908 30 00 - Bạch đậu khấu 20 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0909 Hoa hồi, hoa hồi dạng sao, hạt cây thì là, hạt cây rau mùi, cây thì là Ai cập 
hoặc cây ca-rum; hạt cây bách xù (juniper berries) 

0909 10 - Hoa hồi hoặc hoa hồi dạng sao:
0909 10 10 - - Hoa hồi 20 15 2010 0
0909 10 20 - - Hạt hồi dạng sao 20 15 2010 0
0909 20 00 - Hạt cây rau mùi 20 15 2010 0
0909 30 00 - Hạt cây thì là Ai cập 20 15 2010 0
0909 40 00 - Hạt cây ca-rum 20 15 2010 0
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0909 50 00 - Hạt cây thì là; hạt cây bách xù (Juniper berries) 20 15 2010 0

0910 Gừng, nghệ tây, nghệ, lá rau thơm, lá nguyệt quế, ca-ry (curry) và các loại 
gia vị khác

0910 10 00 - Gừng 20 15 2012 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

0910 20 00 - Nghệ tây 20 15 2012 0
0910 30 00 - Nghệ 20 15 2012 0
0910 40 00 - Lá rau thơm, lá nguyệt quế 20 15 2012 0
0910 50 00 - Ca-ry (curry) 20 15 2012 0

- Gia vị khác:
0910 91 00 - - Hỗn hợp các gia vị đã nêu trong chú giải 1(b) của chương này 20 15 2012 0

0910 99 00 - - Loại khác 20 15 2012 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

10 Chương 10 - Ngũ cốc
1001 Lúa mì và meslin

1001 10 00 - Lúa mì durum 5 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

1001 90 - Loại khác:
- - Dùng làm thức ăn cho người:

1001 90 11 - - - Meslin 5 Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Ca-na-đa 0

1001 90 19 - - - Loại khác 5
Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Ca-na-
đa, Hoa kỳ

0

- - Loại khác:

1001 90 91 - - - Meslin 5 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

1001 90 99 - - - Loại khác 5 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Hoa kỳ 0

1002 00 00 Lúa mạch đen 3 0
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Mô tả hàng hoá
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Mã hàng

(1)
1003 00 00 Lúa đại mạch 3 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
1004 00 00 Yến mạch 3 0
1005 Ngô
1005 10 00 - Ngô giống 0 Trung Quốc 0
1005 90 - Loại khác:

1005 90 10 - - Loại đã rang nở 30 Ác-hen-ti-na, Trung 
Quốc 0

1005 90 90 - - Loại khác 5 Ác-hen-ti-na, Trung 
Quốc, Hoa kỳ 0

1006 Lúa gạo
1006 10 - Thóc:
1006 10 10 - - Để làm giống 0 Trung Quốc 0
1006 10 90 - - Loại khác 40 Trung Quốc 0
1006 20 - Gạo lứt:
1006 20 10 - - Gạo Thai Hom Mali 40 0
1006 20 90 - - Loại khác 40 0
1006 30 - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa đánh bóng hạt hoặc hồ:

- - Gạo thơm:
1006 30 11 - - - Nguyên hạt 40 0
1006 30 12 - - - Không quá 5% tấm 40 0
1006 30 13 - - - Trên 5% đến 10% tấm 40 0
1006 30 14 - - - Trên 10% đến 25% tấm 40 0
1006 30 19 - - - Loại khác 40 0
1006 30 20 - - Gạo làm chín sơ 50 0
1006 30 30 - - Gạo nếp 40 0
1006 30 40 - - Gạo Basmati 40 0
1006 30 50 - - Gạo Thai Hom Mali 40 0

- - Loại khác:
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1006 30 61 - - - Nguyên hạt 40 0
1006 30 62 - - - Không quá 5% tấm 40 0
1006 30 63 - - - Trên 5% đến 10% tấm 40 0
1006 30 64 - - - Trên 10% đến 25% tấm 40 0
1006 30 69 - - - Loại khác 40 0
1006 40 00 - Tấm 40 0
1007 00 00 Lúa miến 5 Ác-hen-ti-na 0
1008 Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác
1008 10 00 - Kiều mạch 5 0
1008 20 00 - Kê 5 0
1008 30 00 - Hạt cây thóc chim (họ lúa) 10 Ca-na-đa 0
1008 90 00 - Ngũ cốc khác 5 0

11 Chương 11 - Các sản phẩm xay xát; malt; tinh bột; inulin; gluten lúa mì

1101 Bột mì hoặc bột meslin

1101 00 10 - Bột mỳ 20 15 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

1101 00 20 - Bột meslin 20 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
1102 Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin
1102 10 00 - Bột lúa mạch đen 15 0
1102 20 00 - Bột ngô 15 El San-va-đo 0
1102 30 00 - Bột gạo 20 0
1102 90 00 - Loại khác 15 0
1103 Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên

- Dạng tấm và bột thô:
1103 11 - - Của lúa mì:
1103 11 10 - - - Bulgar 20 0
1103 11 90 - - - Loại khác 20 0
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1103 13 00 - - Của ngô 10 Trung Quốc 0
1103 19 - - Của ngũ cốc khác:
1103 19 10 - - - Của meslin 20 0
1103 19 20  - - - Của gạo 20 0
1103 19 90 - - - Loại khác 20 0
1103 20 00 - Dạng bột viên 20 0

1104
Ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ: xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền 
vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc 
nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền
- Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh:

1104 12 00 - - Của yến mạch 20 0
1104 19 - - Của ngũ cốc khác:
1104 19 10 - - - Của ngô 20 Trung Quốc 0
1104 19 90 - - - Loại khác 20 0

- Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ: xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền 
thô):

1104 22 00 - - Của yến mạch 20 0
1104 23 00 - - Của ngô 10 Trung Quốc 0
1104 29 - - Của ngũ cốc khác:
1104 29 10 - - - Bulgar 20 0
1104 29 90 - - - Loại khác 20 0
1104 30 00 - Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay mảnh lát, hoặc nghiền 20 Trung Quốc 0
1105 Khoai tây, dạng bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và bột viên
1105 10 00 - Bột, bột mịn và bột thô 30 Hoa kỳ 0
1105 20 00 - Dạng mảnh lát, hạt và bột viên 30 Hoa kỳ 0

1106
Bột, bột mịn và bột thô, chế biến từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13, 
từ cọ sago hoặc từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14 hoặc từ các sản 
phẩm thuộc chương 8

1106 10 00 - Từ các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13 30 0
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1106 20 - Từ cọ sago, từ rễ, củ hoặc thân củ thuộc nhóm 07.14:
1106 20 10 - - Từ sắn 30 0

- - Từ cọ sago:
1106 20 21 - - - Bột thô từ cọ sago 30 0
1106 20 29 - - - Loại khác 30 0
1106 20 90 - - Loại khác 30 0
1106 30 00 - Từ các sản phẩm thuộc chương 8 30 0
1107 Malt, rang hoặc chưa rang

1107 10 00 - Chưa rang 5 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

1107 20 00 - Đã rang 5 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
1108 Tinh bột; i-nu-lin

- Tinh bột:
1108 11 00 - - Tinh bột mì 20 0
1108 12 00 - - Tinh bột ngô 20 15 2010 0
1108 13 00 - - Tinh bột khoai tây 20 0
1108 14 00 - - Tinh bột sắn 20 0
1108 19 - - Các loại tinh bột khác:
1108 19 10 - - - Tinh bột cọ sago 20 0
1108 19 90 - - - Loại khác 20 0
1108 20 00 - I-nu-lin 20 0
1109 00 00 Gluten lúa mì, đã hoặc chưa sấy khô 10 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0

12 Chương 12 - Hạt và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công 
nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm rạ và cây làm thức ăn gia súc

1201 Đậu tương đã hoặc chưa vỡ mảnh

1201 00 10 - Phù hợp để làm giống 0 Ác-hen-ti-na, Ca-na-
đa, Hoa kỳ 0
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1201 00 90 - Loại khác 5
Ác-hen-ti-na, Ca-na-
đa, Pa-ra-guay, Hoa 
kỳ

0

1202 Lạc vỏ hoặc lạc nhân chưa rang, hoặc chưa chế biến cách khác, đã hoặc 
chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh

1202 10 - Lạc vỏ:
1202 10 10  - - Phù hợp để làm giống 0 0
1202 10 90  - - Loại khác 10 0
1202 20 00 - Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh 10 0
1203 00 00 Cùi dừa khô 10 0
1204 00 00 Hạt lanh, đã hoặc chưa vỡ mảnh 10 Ca-na-đa 0
1205 Hạt cải dầu, đã hoặc chưa vỡ mảnh

1205 10 00 - Hạt cải dầu có hàm lượng axít eruxít thấp 10 5 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

1205 90 00 - Loại khác 10 5 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

1206 00 00 Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh 10 Ác-hen-ti-na 0
1207 Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh
1207 10 00 - Hạt và nhân hạt cọ 10 0
1207 20 00 - Hạt bông 5 0
1207 30 00 - Hạt thầu dầu 10 0
1207 40 00 - Hạt vừng 10 0
1207 50 00 - Hạt mù tạt 10 5 2010 Ca-na-đa 0
1207 60 00 - Hạt rum 10 0

- Loại khác:
1207 91 00 - - Hạt thuốc phiện 10 0
1207 99 - - Loại khác:
1207 99 10 - - - Hạt bông gạo 10 0
1207 99 90  - - - Loại khác 10 0
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1208 Bột mịn và bột thô từ các loại hạt hoặc quả có dầu, trừ bột và bột thô từ hạt 
mù tạt

1208 10 00 - Từ đậu tương 30 8 2012 Hoa kỳ 0
1208 90 00 - Loại khác 30 25 2010 Ca-na-đa 0
1209 Hạt, quả, và mầm dùng để gieo trồng
1209 10 00 - Hạt củ cải đường 0 0

- Hạt của các loại cây làm thức ăn gia súc:
1209 21 00 - - Hạt cỏ linh lăng (alfalfa) 0 0
1209 22 00 - - Hạt cỏ ba lá (Trifolium spp) 0 0
1209 23 00 - - Hạt cỏ đuôi trâu 0 0
1209 24 00 - - Hạt cỏ kentucky màu xanh da trời (Poa pratensis L.) 0 0
1209 25 00 - - Hạt cỏ mạch đen (Lolium Multiflorum Lam., Lolium perenne L) 0 0
1209 26 00 - - Hạt cỏ đuôi mèo 0 0
1209 29 00 - - Loại khác 0 0
1209 30 00 - Hạt của các loại cây thân cỏ, chủ yếu để lấy hoa 0 0

- Loại khác:
1209 91 00 - - Hạt rau 0 Niu-zi-lân 0
1209 99 - - Loại khác:
1209 99 10 - - - Hạt cây cao su, hạt cây kenaf 0 0
1209 99 90 - - - Loại khác 0 0

1210 Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột mịn 
hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia

1210 10 00 - Hublong chưa nghiền hoặc chưa xay thành bột mịn, hoặc chưa làm thành bột 
viên 5 0

1210 20 00 - Hublong đã nghiền, đã xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia 5 0
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1211
Các loại cây và các phần 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 10 - Rễ cam thảo:
1211 10 10 - - Đã cắt, nghiền hoặc ở dạng bột 10 0
1211 10 90 - - Loại khác 5 0
1211 20 - Rễ cây nhân sâm:
1211 20 10 - - Đã cắt, nghiền hoặc ở dạng bột 10 8 2009 Ca-na-đa 0
1211 20 90 - - Loại khác 5 Ca-na-đa 0
1211 30 - Lá côca:
1211 30 10 - - Đã cắt, nghiền hoặc ở dạng bột 10 0
1211 30 90 - - Loại khác 5 0
1211 40 00 -  Thân cây anh túc 0 0
1211 90 - Loại khác:

- - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu:

1211 90 11 - - - Cannabis, đã cắt, nghiền hoặc ở dạng bột 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1211 90 12 - - - Cannabis, ở dạng khác 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1211 90 13 - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc ở dạng bột 10 0
1211 90 19 - - - Loại khác 5 0

- - Loại khác:
1211 90 91 - - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc ở dạng bột 10 0
1211 90 92 - - - Cây kim cúc, ở dạng khác 5 0
1211 90 93 - - - Cannabis 5 0
1211 90 94 - - - Gỗ đàn hương 10 0
1211 90 95 - - - Mảnh gỗ gaharu 10 0
1211 90 99 - - - Loại khác 5 0
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1212

Qu¶ c©y minh quyÕt, rong biÓn vµ t¶o biÓn kh¸c, cñ c¶i ®−êng vµ mÝa, t−¬i, 
−íp l¹nh, ®«ng l¹nh hoÆc kh«, ®· hoÆc ch−a nghiÒn; h¹t qu¶ vµ nh©n qu¶ 
vµ c¸c s¶n phÈm rau kh¸c (kÓ c¶ rÔ rau diÕp xo¨n ch−a rang thuéc loµi 
Cichorium intybus satibum) chñ yÕu dïng lµm thøc ¨n cho ng−êi, ch−a 
®−îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c. 

1212 10 - Quả cây minh quyết, kể cả hạt:
1212 10 10 - - Hạt 10 0
1212 10 90 - - Loại khác 10 0
1212 20 - Rong biển và các loại tảo khác:

1212 20 10 - - Tươi, ướp lạnh hoặc khô, dùng cho công nghệ nhuộm, thuộc da, làm nước 
hoa, làm dược phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc tẩy uế hoặc các mục đích tương tự 10 0

1212 20 20 - - Loại khác, tươi, ướp lạnh hoặc khô, không dùng cho người 10 0
1212 20 90 - - Loại khác 10 0
1212 30 00 - Hạt và nhân hạt của quả mơ, đào (kể cả hạnh đào) hoặc mận 10 0

- Loại khác:
1212 91 00 - - Củ cải đường 10 0
1212 99 - - Loại khác:

- - - Mía:
1212 99 11 - - - - Để làm giống 0 0
1212 99 19 - - - - Loại khác 10 0
1212 99 90 - - - Loại khác 10 0

1213 00 00 Rơm, rạ và trấu từ cây ngũ cốc, chưa xử lý, đã hoặc chưa băm, nghiền, ép 
hoặc làm thành dạng viên 10 0

1214
Củ cải Thụy điển, củ cải, rễ cỏ khô, cỏ, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, cây hồng đậu, 
cải xoăn, đậu lu-pin, đậu tằm và các sản phẩm tương tự dùng làm thức ăn 
cho gia súc, đã hoặc chưa làm thành bột viên

1214 10 00 - Cỏ linh lăng đã làm thành bột thô hoặc bột viên 1 Hoa kỳ 0
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1214 90 00 - Loại khác 1 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

13 Chương 13 - Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất 
chiết suất từ thực vật khác 

1301 Nhựa cánh kiến đỏ, nhựa tự nhiên, nhựa cây, nhựa gôm, nhựa dầu (ví dụ: 
nhựa thơm từ cây balsam)

1301 10 00 - Cánh kiến đỏ 5 0
1301 20 00 - Gôm ả rập 5 0
1301 90 - Loại khác:
1301 90 10 - - Gôm benjamin 5 0
1301 90 20 - - Gôm damar 5 0
1301 90 30 - - Nhựa cannabis 5 0
1301 90 90 - - Loại khác 5 0

1302
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

- Nhựa và các chiết suất từ thực vật:
1302 11 - - Từ thuốc phiện:
1302 11 10 - - - Từ pulvis opii 5 0
1302 11 90 - - - Loại khác 5 0
1302 12 00 - - Từ cam thảo 5 0
1302 13 00 - - Từ hoa bia (hublong) 5 0
1302 14 00 - - Từ cây kim cúc hoặc rễ loại cây có chứa chất rotenon 5 0
1302 19 - - Loại khác:

1302 19 10 - - - Cao thuốc 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1302 19 20 - - - Cao và cồn thuốc của cannabis 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0
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1302 19 90 - - - Loại khác 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1302 20 00 - Chất  pectic, muối của axit pectinic, muối của axit pectic 5 0
- Chất nhầy và chất làm đặc, dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ các sản 
phẩm thực vật :

1302 31 00 - - Thạch 5 0

1302 32 00 - - Chất nhầy hoặc chất làm đặc, dày, đã hoặc chưa biến đổi, thu được từ quả 
cây minh quyết, hạt cây minh quyết hoặc hạt guar 5 0

1302 39 - - Loại khác:
1302 39 10 - - - Carrageenan 5 0
1302 39 90 - - - Loại khác 5 0

14 Chương 14 - Nguyên liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật 
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

1401
Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu 
giỏ, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy 
hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn)

1401 10 00 - Tre 5 0
1401 20 00 - Song mây 5 0
1401 90 00 - Loại khác 5 0

1402
Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để lót hoặc nhồi (ví dụ: bông gạo, lông 
thực vật và rong liễu) đã hoặc chưa làm thành lớp có hoặc không có nguyên 
liệu phụ trợ

1402 00 10 - Bông gạo 5 0
1402 00 90 - Loại khác 5 0

1403 00 00
Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng làm chổi hoặc làm bàn chải (ví dụ: cây 
ngũ cốc dùng làm chổi, sợi cọ, cỏ băng, sợi thùa) đã hoặc chưa làm thành 
nùi hoặc bó

5 0

1404 Các sản phẩm từ thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

1404 10 - Nguyên liệu thực vật thô chủ yếu dùng trong công nghệ nhuộm hoặc thuộc da:
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1404 10 10 - - Vỏ cây dùng trong công nghệ thuộc da 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1404 10 90 - - Loại khác 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1404 20 00 - Xơ dính hạt bông 5 0
1404 90 - Loại khác:
1404 90 10 - - Lá trầu không, lá cây biri, lá cau 5 0
1404 90 90 - - Loại khác 5 0

SIII Phần III - Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ 
chúng;mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật

15 Chương 15 - Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ 
chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật

1501 00 00 Mỡ lợn (kể cả mỡ từ mỡ lá) và mỡ gia cầm, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 
02.09 hoặc 15.03 15 10 2012 Hoa kỳ 0

1502 Mỡ trâu bò, cừu hoặc dê, trừ các loại mỡ thuộc nhóm 15.03

1502 00 10 - Mỡ Tallow 15 10 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

1502 00 90 - Loại khác 15 10 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

1503 Stearin mỡ lợn, dầu mỡ lợn, oleosterin, dầu oleo và dầu tallow, chưa nhũ 
hoá, chưa pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác

1503 00 10 - Stearin mỡ lợn và oleostearin 15 0
1503 00 90 - Loại khác 15 0

1504
Mỡ và dầu của cá hoặc các loài động vật có vú sống ở biển và các phần 
phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt 
hóa học

1504 30 00 - Mỡ, dầu từ các loài động vật có vú sống ở biển và các phần phân đoạn của 
chúng 10 0
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1505 Mỡ lông và các chất béo thu được từ mỡ lông (kể cả lanolin)
1505 00 10 - Lanolin 15 10 2010 Niu-zi-lân 0
1505 00 90 - Loại khác 15 10 2010 Niu-zi-lân 0

1506 00 00 Mỡ và dầu động vật khác và các phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa 
tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học 15 0

1507 Dầu đậu tương và các phần phân đoạn của dầu đậu tương, đã hoặc chưa 
tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học

1507 10 00 - Dầu thô đã hoặc chưa khử chất nhựa 5 Ác-hen-ti-na, Hoa 
kỳ 0

1507 90 - Loại khác:

1507 90 10 - - Dầu đã tinh chế 30 15 2010 Ác-hen-ti-na, Pa-ra-
guay, Hoa kỳ 0

1507 90 20 - - Các phần phân đoạn của dầu đậu tương chưa tinh chế 5 Pa-ra-guay, Hoa kỳ 0
1507 90 90 - - Loại khác 30 15 2010 Pa-ra-guay, Hoa kỳ 0

1508 Dầu lạc và các phần phân đoạn của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng 
không thay đổi về mặt hóa học

1508 10 00 - Dầu thô 10 Trung Quốc 0
1508 90 - Loại khác:
1508 90 10 - - Dầu đã tinh chế 30 0
1508 90 20 - - Các phần phân đoạn của dầu lạc chưa tinh chế 20 0
1508 90 90 - - Loại khác 30 0

1509 Dầu ô- liu và các phần phân đoạn của dầu ô-liu, đã hoặc chưa tinh chế 
nhưng không thay đổi về mặt hóa học

1509 10 - Dầu thô (Virgin):
1509 10 10 - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 5 0
1509 10 90 - - Loại khác 5 0
1509 90 - Loại khác:

- - Tinh chế:
1509 90 11 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 30 20 2012 0
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1509 90 19 - - - Loại khác 30 20 2012 0

- - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế:
1509 90 21 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 20 0
1509 90 29 - - - Loại khác 20 0

- - Loại khác:
1509 90 91 - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 30 kg 30 20 2012 0
1509 90 99 - - - Loại khác 30 20 2012 0

1510

DÇu kh¸c vµ c¸c phÇn ph©n ®o¹n cña chóng duy nhÊt thu ®−îc tõ «-liu,  ®· 
hoÆc ch−a tinh chÕ, nh−ng ch−a thay ®æi vÒ mÆt hãa häc, kÓ c¶ hçn hîp cña 
c¸c lo¹i dÇu nµy hoÆc c¸c phÇn ph©n ®o¹n cña c¸c lo¹i dÇu nµy víi dÇu 
hoÆc phÇn ph©n ®o¹n cña dÇu thuéc nhãm 15.09

1510 00 10 - Dầu thô 5 0
- Loại khác:

1510 00 91 - - Dầu đã tinh chế 30 0
1510 00 92 - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 20 0
1510 00 99 - - Loại khác 30 0

1511 Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng 
không thay đổi về mặt hóa học

1511 10 00 - Dầu thô 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1511 90 - Loại khác:

1511 90 10 - - Palm stearin đông đặc 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1511 90 90 - - Loại khác 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1512 Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các phần phân đoạn 
của chúng, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học

- Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum và các phần phân đoạn của chúng:
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1512 11 00 - - Dầu thô 5 Ác-hen-ti-na 0
1512 19 - - Loại khác:
1512 19 10 - - - Dầu đã tinh chế 30 15 2010 Ác-hen-ti-na 0

1512 19 20 - - - Các phần phân đoạn của dầu hướng dương, dầu cây rum, chưa tinh chế 20 15 2009 Ác-hen-ti-na 0

1512 19 90 - - - Loại khác 30 15 2010 Ác-hen-ti-na 0
- Dầu hạt bông và các phần phân đoạn của dầu hạt bông:

1512 21 00 - - Dầu thô (đã hoặc chưa khử gossypol) 10 0
1512 29 - - Loại khác:
1512 29 10 - - - Dầu đã tinh chế 40 25 2012 0
1512 29 20 - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt bông chưa tinh chế 10 0
1512 29 90 - - - Loại khác 40 25 2012 0

1513 Dầu dừa, dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của 
chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học

- Dầu dừa và phần phân đoạn của dầu dừa:
1513 11 00 - - Dầu thô 10 0
1513 19 - -  Loại khác:
1513 19 10 - - - Dầu đã tinh chế 30 0
1513 19 20 - - - Các phần phân đoạn của dầu dừa chưa tinh chế 20 0
1513 19 90 - - - Loại khác 30 0

- Dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su và các phần phân đoạn của chúng:
1513 21 00 - - Dầu thô 10 0
1513 29 - - Loại khác:
1513 29 10 - - - Dầu đã tinh chế 40 35 2010 0
1513 29 20 - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt cọ, dầu cọ ba-ba-su chưa tinh chế 20 0
1513 29 90 - - - Loại khác 40 35 2010 0

Nguồn: Bản dịch của Bộ Tài chính Trang 47 / 93



Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

1514 Dầu hạt cải, dầu mù tạt và phần phân đoạn của chúng, đã hoặc chưa tinh 
chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa học

- Dầu hạt cải hàm lượng axít eruxic thấp và các phần phân đoạn của chúng:

1514 11 00 - - Dầu thô 5 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa 0

1514 19 - - Loại khác:
1514 19 10 - - - Dầu tinh chế 5 Ca-na-đa 0
1514 19 20 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 5 0
1514 19 90 - - - Loại khác 5 0

- Loại khác:
1514 91 - -  Dầu thô:
1514 91 10 - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng 20 15 2012 Ca-na-đa 0
1514 91 90 - - - Loại khác 20 15 2012 Ca-na-đa 0
1514 99 - - Loại khác:
1514 99 10 - - - Dầu tinh chế 30 20 2012 Ca-na-đa 0
1514 99 20 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 20 15 2012 Ca-na-đa 0

- - - Loại khác:
1514 99 91 - - - - Dầu hạt cải và các phần phân đoạn của chúng 30 20 2012 Ca-na-đa 0
1514 99 99 - - - - Loại khác 30 20 2012 Ca-na-đa 0

1515
Mỡ và dầu thực vật xác định khác (kể cả dầu Jojoba) và các phần phân 
đoạn của chúng đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi về mặt hóa 
học
- Dầu hạt lanh và phần phân đoạn của dầu hạt lanh:

1515 11 00 - - Dầu thô 10 0
1515 19 00 - - Loại khác 20 0

- Dầu hạt ngô và các phần phân đoạn của dầu hạt ngô:
1515 21 00 - - Dầu thô 10 0
1515 29 - - Loại khác:
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1515 29 10 - - - Các phần phân đoạn của dầu hạt ngô chưa tinh chế 10 0
1515 29 90 - - - Loại khác 40 30 2010 0
1515 30 - Dầu thầu dầu và các phần phân đoạn của dầu thầu dầu:
1515 30 10 - - Dầu thô 10 0
1515 30 90 - - Loại khác 20 0
1515 40 - Dầu tung và các phần phân đoạn của dầu tung:
1515 40 10 - - Dầu thô 10 0
1515 40 20 - - Các phần phân đoạn của dầu tung chưa tinh chế 10 0
1515 40 90 - - Loại khác 20 0
1515 50 - Dầu hạt vừng và các phần phân đoạn của dầu hạt vừng:
1515 50 10 - - Dầu thô 10 0
1515 50 20 - - Các phần phân đoạn của dầu hạt vừng chưa tinh chế 10 0
1515 50 90 - - Loại khác 50 35 2012 0
1515 90 - Loại khác:

- - Dầu Tengkawang:
1515 90 11 - - - Dầu thô 10 0
1515 90 12 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 10 0
1515 90 19 - - - Loại khác 40 35 2010 0

- - Loại khác:
1515 90 91 - - - Dầu thô 20 0
1515 90 92 - - - Các phần phân đoạn của dầu chưa tinh chế 20 0
1515 90 99 - - - Loại khác 30 0

1516
Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng đã qua 
hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn bộ hoặc một 
phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm

1516 10 - Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúng:
1516 10 10 - - Đóng gói với trọng lượng tịnh từ 10 kg trở lên 30 22 2012 0
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1516 10 90 - - Loại khác 30 22 2012 0
1516 20 - Mỡ và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúng:

- - Mỡ và dầu đã tái este hóa và các phần phân đoạn của chúng:

1516 20 11 - - - Của đậu nành 30 20 2012
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Hoa kỳ

0

1516 20 12 - - - Của dầu cọ dạng thô 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

- - - Của dầu cọ, trừ dạng thô:

1516 20 21 - - - - Đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 20 kg 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 29 - - - - Loại khác 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 30 - - - Của dừa 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

- - - Của dầu hạt cọ:

1516 20 41 - - - - Dạng thô 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 42 - - - - Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

- - - Của Olein hạt cọ:

1516 20 51 - - - - Dạng thô 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 52 - - - - Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 61 - - - Của dầu illipenut 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 69 - - - Loại khác 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

- - Loại khác:

1516 20 71 - - - Mỡ đã qua hydro hóa, ở dạng lớp, miếng, đóng gói với trọng lượng tịnh 
dưới 10 kg  30 CH Đô-mô-ni-ca, 

Hon-đu-rát 0
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1516 20 72 - - - Mỡ đã qua hydro hóa, ở dạng lớp, miếng, đóng gói với trọng lượng tịnh từ 
10 kg trở lên 30 CH Đô-mô-ni-ca, 

Hon-đu-rát 0

1516 20 73 - - - Dầu thầu dầu đã qua hydro hóa 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 81 - - -  Của stearin hạt cọ, dạng thô 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 82 - - -  Của stearin hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 83 - - -  Olein và stearin hạt cọ khác đã qua hydro hóa, tinh chế, tẩy và khử mùi 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

- - -  Của stearin hạt cọ có chỉ số iốt không quá 48:

1516 20 84 - - - - Dạng thô 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 85 - - - - Đã tinh chế, tẩy và khử mùi 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 86 - - - - Loại khác 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1516 20 99 - - - Loại khác 30 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1517

Margarin, các hỗn hợp và các chế phẩm ăn được làm từ mỡ hoặc dầu động 
vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác 
nhau  thuộc chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân 
đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16

1517 10 00 - Margarin, trừ margarin dạng lỏng 25 Niu-zi-lân, El San-
va-đo 0

1517 90 - Loại khác:

1517 90 10 - - Chế phẩm giả ghee 40 30 2012 Ca-na-đa, Cô-lôm-
bia 0

1517 90 20 - - Margarin dạng lỏng 40 25 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Cô-lôm-bia 0

1517 90 30 - - Chế phẩm tách khuôn 40 30 2012 Ca-na-đa, Cô-lôm-
bia 0
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- - Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening:

1517 90 41 - - - Chế phẩm giả mỡ lợn có nguồn gốc động vật 40 25 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Cô-lôm-bia 0

1517 90 42 - - - Chế phẩm giả mỡ lợn có nguồn gốc thực vật 40 25 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Cô-lôm-bia 0

1517 90 43 - - - Shortening 30 25 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Cô-lôm-bia 0

- - Hỗn hợp hoặc chế phẩm của mỡ hay dầu thực vật hoặc của các phần phân 
đoạn của chúng:

1517 90 51 - - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắn 40 30 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Cô-lôm-bia 0

- - - Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng: 
1517 90 61 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu lạc 40 30 2012 Cô-lôm-bia 0

- - - - Thành phần chủ yếu là dầu cọ:
1517 90 71 - - - - - Dạng thô 50 30 2012 Cô-lôm-bia 0
1517 90 72 - - - - - Loại khác, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá  20 kg 50 30 2012 Cô-lôm-bia 0
1517 90 79 - - - - - Loại khác 50 30 2012 Cô-lôm-bia 0
1517 90 81 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ thô 50 30 2012 Cô-lôm-bia 0
1517 90 82 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi 50 30 2012 Cô-lôm-bia 0
1517 90 83 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ ôlein thô 50 30 2012 Cô-lôm-bia 0
1517 90 84 - - - - Thành phần chủ yếu là hạt cọ olein, đã tinh chế, tẩy và khử mùi 50 30 2012 Cô-lôm-bia 0

1517 90 85 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu đậu nành hoặc dầu dừa 50 30 2012 Ca-na-đa, Cô-lôm-
bia 0

1517 90 86 - - - - Thành phần chủ yếu là dầu illipenut 40 30 2012 Cô-lôm-bia 0

1517 90 89 - - - - Loại khác 40 30 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Cô-lôm-bia 0

1517 90 90 - - Loại khác 40 30 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Cô-lôm-bia 0
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1518

Mì vµ dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt vµ c¸c phÇn ph©n ®o¹n cña chóng ®· ®un 
s«i, « xi ho¸, khö n−íc, sun ph¸t ho¸, thæi kh«, polyme ho¸ b»ng c¸ch ®un 
nãng trong ch©n kh«ng hoÆc trong khÝ tr¬, hoÆc b»ng biÖn ph¸p thay ®æi vÒ 
mÆt ho¸ häc kh¸c, trõ lo¹i thuéc nhãm 15.16; c¸c hçn hîp vµ c¸c chÕ phÈm 
kh«ng ¨n ®−îc tõ mì hoÆc dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt hoÆc tõ c¸c phÇn 
ph©n ®o¹n cña c¸c lo¹i mì hoÆc dÇu kh¸c nhau thuéc ch−¬ng  nµy, ch−a 
®−îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c

- Mì, dÇu ®éng vËt hoÆc thùc vËt vµ c¸c phÇn ph©n ®o¹n cña chóng ®· ®un 
s«i, « xi ho¸, khö n−íc, sun ph¸t ho¸, thæi kh«, polyme ho¸ b»ng c¸ch ®un 
nãng trong ch©n kh«ng hoÆc trong khÝ tr¬, hoÆc b»ng biÖn ph¸p thay ®æi vÒ 
mÆt ho¸ häc kh¸c, trõ lo¹i thuéc nhãm 15.16:

1518 00 11 - - Linoxyn 5 0
1518 00 12 - - Mỡ và dầu động vật 5 Hoa kỳ 0
1518 00 13 - - Mỡ và dầu thực vật 5 Hoa kỳ 0
1518 00 19 - - Loại khác 5 Hoa kỳ 0

1518 00 20 - Các hỗn hợp hoặc chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ 
các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu động vật khác nhau 5 Hoa kỳ 0

- Các hỗn hợp hoặc chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu thực vật hoặc của 
các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu thực vật khác nhau:

1518 00 31 - - Của dầu lạc 5 0
1518 00 32 - - Của dầu hạt lanh 5 0
1518 00 33 - - Của dầu cọ, dạng thô 5 0

1518 00 34 - - Của dầu cọ, trừ dạng thô, đóng gói với trọng lượng tịnh không quá 20 kg 5 0

1518 00 35 - - Của dầu cọ, trừ dạng thô, đóng gói với trọng lượng tịnh trên 20 kg 5 0
1518 00 36 - - Của dầu hạt cọ, dạng thô 5 0
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1518 00 37 - - Của dầu hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 5 0
1518 00 38 - - Của olein hạt cọ, dạng thô 5 0
1518 00 41 - - Của olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD) 5 0
1518 00 42 - - Của dầu thầu dầu hoặc dầu vừng 5 0
1518 00 43 - - Của dầu đậu tương hoặc dầu hạt bông 5 Hoa kỳ 0
1518 00 44 - - Của dầu illipenut 5 0
1518 00 45 - - Của dầu dừa 5 0
1518 00 49 - - Loại khác 5 Hoa kỳ 0

1518 00 60 - Các hỗn hợp hoặc chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc 
hoặc thực vật hoặc các  phần phân đoạn của chúng 5 Hoa kỳ 0

1518 00 90 - Loại khác 5 Hoa kỳ 0
1520 Glyxêrin, thô; nước glyxêrin và dung dịch kiềm glyxêrin
1520 00 10 - Glyxêrin thô 5 0
1520 00 90 - Loại khác 5 0

1521 Sáp thực vật (trừ triglyxerit), sáp ong, sáp côn trùng khác và sáp cá nhà 
táng, đã hoặc chưa tinh chế hay pha màu

1521 10 00 - Sáp thực vật 5 0
- Loại khác:

1521 90 10 - - Sáp ong và sáp côn trùng khác 5 0
1521 90 20 - - Sáp cá nhà táng 5 0

1522 Chất nhờn; bã, cặn còn lại sau quá trình xử lý các chất béo hoặc sáp động 
vật hoặc thực vật

1522 00 10 - Chất nhờn 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1522 00 90 - Loại khác 5 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

SIV Phần IV - Thực phẩm chế biến; đồ uống, rượu mạnh và giấm; thuốc 
lá và các nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến

Nguồn: Bản dịch của Bộ Tài chính Trang 54 / 93



Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

16 Chương 16 - Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân 
mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác

1601 Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau 
giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó

- Xúc xích:
1601 00 11 - - Làm từ thịt lợn 40 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
1601 00 12 - - Làm từ thịt bò 40 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
1601 00 13 - - Làm từ thịt lợn và thịt bò 40 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
1601 00 19 - - Loại khác 40 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
1601 00 90 - Loại khác 40 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0

1602 Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo 
quản khác

1602 10 00 - Chế phẩm đồng nhất 40 30 2012 Niu-zi-lân 0
1602 20 00 - Từ gan động vật 40 30 2012 0

- Từ gia cầm thuộc nhóm 01.05:
1602 31 00 - - Từ gà tây 50 22 2012 Hoa kỳ 0
1602 32 - - Từ gà loài Gallus domesticus:
1602 32 10 - - - Ca ri gà đóng hộp 50 40 2010 0
1602 32 90 - - - Loại khác 40 22 2012 Hoa kỳ 0
1602 39 00 - - Từ gia cầm khác 40 22 2012 Hoa kỳ 0

- Từ lợn:
1602 41 00 - - Thịt mông nguyên miếng và cắt mảnh 50 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
1602 42 00 - - Thịt vai nguyên miếng và cắt mảnh 50 22 2012 Hoa kỳ 0
1602 49 - - Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộn:
1602 49 10 - - - Thịt hộp 40 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
1602 49 90 - - - Loại khác 40 22 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
1602 50 - Từ trâu bò:
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1602 50 10 - - Thịt bò muối 40 35 2012 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, U-ru-guay 0

1602 50 90 - - Loại khác 40 35 2012 Ca-na-đa, Niu-zi-lân 0

1602 90 - Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động vật:
1602 90 10 - - Ca ri cừu đóng hộp 40 38 2009 Niu-zi-lân 0
1602 90 90 - -  Loại khác 40 38 2009 Niu-zi-lân 0

1603 Phần chiết và nước ép từ thịt, cá, hoặc từ động vật giáp xác, động vật thân 
mềm hoặc động vật thuỷ sinh không xương sống khác 

1603 00 10 - Từ thịt gà, có rau gia vị 30 0
1603 00 20 - Từ thịt gà, không có rau gia vị 30 0
1603 00 30 - Loại khác, có rau gia vị 30 0
1603 00 90 -  Loại khác 30 Niu-zi-lân 0
17 Chương 17 - Đường và các loại kẹo đường

1701 Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, 
ở thể rắn
- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

1701 11 00 - - Đường mía 100 85 2010

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Cô-lôm-bia, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

1701 12 00 - - Đường củ cải 100 0
- Loại khác:

1701 91 00 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu 100 0
1701 99 - - Loại khác:

- - - Đường tinh luyện:
1701 99 11 - - - - Đường trắng 100 85 2012 Cô-lôm-bia 0
1701 99 19 - - - - Loại khác 100 85 2012 Cô-lôm-bia 0
1701 99 90 - - - Loại khác 100 85 2012 Cô-lôm-bia 0
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1702

Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết 
về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất 
màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường 
caramen
- Lactoza và xirô lactoza:

1702 11 00 - - Có hàm lượng lactoza khan từ 99% trở lên tính theo trọng lượng chất khô 0 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

1702 19 00 - - Loại khác 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Hoa kỳ 0

1702 20 00 - Đường từ cây thích (maple) và xirô từ cây thích 10 Ca-na-đa 0

1702 30 - Glucoza và xirô glucoza, không chứa fructoza hoặc có chứa fructoza với hàm 
lượng dưới 20% trọng lượng ở thể khô: 

1702 30 10 - - Glucoza 15 0
1702 30 20 - - Xirô glucoza 15 0

1702 40 00 - Glucoza và sirô glucoza, có chứa fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính 
theo trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển 20 0

1702 50 00 - Fructoza tinh khiết về mặt hóa học 20 0

1702 60 - Fructoza và sirô fructoza, có chứa fructoza với hàm lượng trên 50% tính theo 
trọng lượng ở thể khô, trừ đường nghịch chuyển:

1702 60 10 - - Fructoza 20 0
1702 60 20 - - Xirô fructoza 20 0

1702 90 - Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển, đưòng khác và hỗn hợp xirô đường có 
chứa fructoza với hàm lượng 50% tính theo trọng lượng ở thể khô:

1702 90 10 - - Mantoza 15 0
1702 90 20 - - Mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên 15 0
1702 90 30 - - Đường đã pha hương liệu hoặc chất màu (trừ mantoza) 15 0
1702 90 40 - - Đường caramen 15 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
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cam kết cắt 
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Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
1702 90 90 - - Loại khác 15 0
1703 Mật thu được từ chiết suất hoặc tinh chế đường

1703 10 00 - Mật mía 10
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo

0

1703 90 00 - Loại khác 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1704 Các loại kẹo đường (kể cả sô-cô-la trắng), không chứa ca cao

1704 10 00 - Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường 40 25 2010
Cô-lôm-bia, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

1704 90 - Loại khác:

1704 90 10 - - Kẹo dược phẩm 20

Ác-hen-ti-na, Ca-na-
đa, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát, El 
San-va-đo

0

1704 90 20 - - Sôcôla trắng 40 20 2012

Ác-hen-ti-na, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát, El San-va-
đo, Hoa kỳ

0

1704 90 90 - - Loại khác 40 15 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo, 
Hoa kỳ

0

18 Chương 18 - Cacao và các chế phẩm từ cacao

1801 00 00 Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1802 00 00 Vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1803 Bột ca cao nhão , đã hoặc chưa khử chất béo
1803 10 00 - Chưa khử chất béo 10 0
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(1)

1803 20 00 - Đã khử một phần hay toàn bộ chất béo 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1804 00 00 Bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao 10 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1805 00 00 Bột ca cao, chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác 20 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

1806 Sôcôla và chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao
1806 10 00 - Bột ca cao đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 20 Ác-hen-ti-na 0

1806 20
- Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2kg hoặc ở 
dạng lỏng, bột nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong thùng hoặc 
gói sẵn trọng lượng trên 2kg:

1806 20 10 - - Sôcôla ở dạng khối, miếng hoặc thanh 20 0
1806 20 90 - - Loại khác 20 18 2008 Niu-zi-lân 0

- Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh:
1806 31 - - Có nhân:

1806 31 10 - - - Sôcôla ở dạng khối, miếng hoặc thanh 40 13 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

1806 31 90 - - - Loại khác 35 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
1806 32 - - Không có nhân:

1806 32 10 - - - Sôcôla ở dạng khối, miếng hoặc thanh 40 20 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

1806 32 90 - - - Loại khác 35 30 2010 Niu-zi-lân 0
1806 90 - Loại khác:

1806 90 10 - - Sôcôla ở dạng viên 40 13 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Hoa kỳ 0

1806 90 20

- - C¸c chÕ phÈm thùc phÈm lµm tõ bét, bét th«, tinh bét hoÆc chiÕt xuÊt tõ malt, 
cã chøa tõ 40% ®Õn d−íi 50% träng l−îng lµ ca cao vµ c¸c chÕ phÈm thùc phÈm 
lµm tõ s¶n phÈm thuéc c¸c nhãm 04.01 ®Õn 04.04 cã chøa tõ 5% ®Õn d−íi 10% 
träng l−îng lµ ca cao, ®−îc chÕ biÕn ®Æc biÖt ®Ó sö dông cho trÎ em, ch−a ®ãng 
gãi ®Ó b¸n lÎ 

35 25 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Niu-zi-lân 0
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1806 90 30

- - C¸c chÕ phÈm thùc phÈm kh¸c lµm tõ bét, bét th«, tinh bét hoÆc chiÕt xuÊt tõ 
malt, cã chøa tõ 40% ®Õn d−íi 50% träng l−îng lµ ca cao; c¸c chÕ phÈm thùc 
phÈm kh¸c lµm tõ s¶n phÈm thuéc c¸c nhãm 04.01 ®Õn 04.04 cã chøa tõ 5% ®Õn 
d−íi 10% träng l−îng lµ ca cao; c¸c chÕ phÈm lµm tõ ngò cèc cã chøa tõ 6% ®Õn 
d−íi 8% träng l−îng lµ ca cao

35 25 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Niu-zi-lân 0

1806 90 90 - - Loại khác 35 20 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Niu-zi-lân 0

19 Chương 19 - Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh

1901

ChiÕt suÊt tõ malt; thøc ¨n chÕ biÕn tõ bét, tÊm, bét th«, tinh bét hoÆc tõ 
chiÕt suÊt cña malt, kh«ng chøa ca cao hoÆc chøa d−íi 40% träng l−îng lµ 
ca cao ®· khö toµn bé chÊt bÐo, ch−a ®−îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c; thøc 
¨n chÕ biÕn tõ s¶n phÈm thuéc c¸c nhãm 0401 ®Õn 0404, kh«ng chøa ca cao 
hoÆc chøa d−íi 5% träng l−îng lµ ca cao ®· khö toµn bé chÊt bÐo, ch−a 
®−îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c

1901 10 - Chế phẩm dùng cho trẻ em đã đóng gói để bán lẻ:
1901 10 10 - - Làm từ chiết suất của malt 30 20 2010 0

- - Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04:

1901 10 21 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 15 10 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

1901 10 29 - - - Loại khác 30 15 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

1901 10 30 - - Làm từ bột đỗ tương 40 35 2010 Hoa kỳ 0
- - Loại khác:

1901 10 91 - - - Dùng cho trẻ em thiếu lactase 30 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
1901 10 92 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác 15 0
1901 10 93 - - - Loại khác, chứa ca cao 38 25 2012 Niu-zi-lân 0

Nguồn: Bản dịch của Bộ Tài chính Trang 60 / 93



Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
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(1)
1901 10 99 - - - Loại khác 40 35 2010 0

1901 20 - Bột trộn hoặc bột nhào để chế biến thành các loại bánh thuộc nhóm 19.05:

1901 20 10 - - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết suất từ malt, không chứa ca cao 38 30 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

1901 20 20 - - Làm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc chiết suất từ malt, chứa ca cao 40 30 2012

Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

1901 20 30 - - Loại khác, không chứa ca cao 38 35 2010
Ác-hen-ti-na, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát

0

1901 20 40 - - Loại khác, chứa ca cao 40 35 2010
Ác-hen-ti-na, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát

0

1901 90 - Loại khác:
- - Thực phẩm cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ:

1901 90 11 - - - Làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04 30 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
1901 90 12 - - - Dùng cho trẻ em thiếu lactase 30 20 2010 0
1901 90 13 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác 15 0
1901 90 19 - - - Loại khác 40 25 2012 0
1901 90 20 - - Chiết suất từ malt 30 20 2010 0

- - Loại khác, làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04:

1901 90 31 - - - Có chứa sữa 30 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

1901 90 32 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 15 Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0
1901 90 33 - - - Loại khác, không chứa ca cao 25 16 2012 Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0
1901 90 34 - - - Loại khác, chứa ca cao 25 15 2012 Niu-zi-lân 0

- - Các chế phẩm khác từ đỗ tương:
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
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Mã hàng

(1)
1901 90 41 - - - Dạng bột 40 30 2012 0
1901 90 49 - - - Dạng khác 40 30 2012 0

 - - Loại khác:
1901 90 51 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 15 0
1901 90 52 - - - Loại khác, không chứa ca cao 40 30 2012 0
1901 90 53 - - - Loại khác, chứa ca cao 40 30 2012 0

1902
Các sản phẩm bột nhào (pasta) đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc 
các chất khác) hay chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì 
dẹt, gnocchi, ravioli, cannelloni; cut-cut (couscous), đã hoặc chưa chế biến

- Các sản phẩm bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách 
khác:

1902 11 00 - - Có chứa trứng 40 0
1902 19 - - Loại khác:
1902 19 10 - - - Mì, miến làm từ đậu hạt (tang hoon) 40 0
1902 19 20 - - - Mì, bún làm từ gạo (bee hoon) 40 0
1902 19 90 - - - Loại khác 40 20 2012 Hoa kỳ 0

1902 20 00 - Các sản phẩm bột nhào đã được nhồi, đã hoặc chưa làm chín hay chế biến cách 
khác 40 0

1902 30 - Các sản phẩm bột nhào khác:
1902 30 10 - - Mì ăn liền 40 30 2012 Nhật 0
1902 30 90 - - Loại khác 40 35 2010 Nhật 0
1902 40 00 - Cut - cut (couscous) 40 0

1903 00 00 Các sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở 
dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự 40 0
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1904

Thøc ¨n chÕ biÕn tõ qu¸ tr×nh næ hoÆc rang ngò cèc hoÆc tõ c¸c s¶n phÈm 
ngò cèc (vÝ dô: m¶nh ng« chÕ biÕn tõ bét ng«); ngò cèc (trõ ng«) ë d¹ng h¹t, 
m¶nh hoÆc h¹t ®· lµm thµnh d¹ng kh¸c (trõ bét, tÊm vµ bét th«), ®· lµm 
chÝn s¬ hoÆc chÕ biÕn c¸ch kh¸c, ch−a ®−îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c

1904 10 00 - Thức ăn chế biến từ quá trình nổ hoặc rang ngũ cốc hoặc từ các sản phẩm ngũ 
cốc 45 15 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, El 

San-va-đo, Hoa kỳ 0

1904 20 - Thức ăn chế biến từ mảnh ngũ cốc chưa rang hoặc từ hỗn hợp của mảnh ngũ 
cốc chưa rang và mảnh ngũ cốc đã rang hoặc ngũ cốc đã nổ:

1904 20 10 - - Hỗn hợp của mảnh ngũ cốc đã rang hoặc chưa rang 45 35 2010 0
1904 20 90 - - Loại khác 45 35 2010 0
1904 30 00 - Lúa mỳ Bulgur 45 35 2010 0
1904 90 - Loại khác:
1904 90 10 - - Các chế phẩm từ gạo, kể cả gạo đã nấu chín sơ 45 35 2010 0
1904 90 90 - - Loại khác 45 20 2012 Hoa kỳ 0

1905
Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa 
ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh quế, bánh 
đa nem và các sản phẩm tương tự

1905 10 00 - Bánh mì giòn 40 0
1905 20 00 - Bánh mì có gừng và loại tương tự 40 0

- Bánh quy ngọt; bánh quế (waffles) và bánh kem xốp (wafers):
1905 31 - - Bánh quy ngọt:

1905 31 10 - - - Không chứa ca cao 40 15 2012
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo, Hoa kỳ

0

1905 31 20 - - - Có chứa ca cao 40 15 2012
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo, Hoa kỳ

0

1905 32 - - Bánh quế và bánh kem xốp:
1905 32 10 - - - Bánh quế 40 35 2010 El San-va-đo 0
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1905 32 20 - - - Bánh kem xốp 40 35 2010 El San-va-đo 0
1905 40 00 - Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự 40 0
1905 90 - Loại khác:

1905 90 10 - - Bánh quy không ngọt dùng cho trẻ mọc răng hoặc thay răng 45 30 2010
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

1905 90 20 - - Bánh quy không ngọt khác 45 20 2012
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, El San-
va-đo, Hoa kỳ

0

1905 90 30 - - Bánh gatô (cakes) 45 30 2010
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

1905 90 40 - - Bánh bột nhào (pastries) 45 30 2010
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

1905 90 50 - - Các sản phẩm bánh không làm từ bột 45 30 2010
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

1905 90 60 - - Vỏ viên nhộng dùng trong dược phẩm 10
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

1905 90 70
- - Bánh thánh, bánh quế (sealing wafers), bánh đa nem và các sản phẩm tương 
tự 45 30 2010

Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

1905 90 80 - - Các thực phẩm ròn có hương liệu khác 45 20 2012

Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo, 
Hoa kỳ

0

1905 90 90 - - Loại khác 45 20 2012

Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo, 
Hoa kỳ

0

20 Chương 20 - Chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các phần khác của cây
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2001 Rau, qủa, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc 
bảo quản bằng giấm hay axit axetic

2001 10 00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2001 90 - Loại khác:

2001 90 10 - - Hành 40 38 2009
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

2001 90 90 - - Loại khác 40 38 2009
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

2002 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng 
giấm hoặc axit axetic  

2002 10 00 - Cà chua nguyên quả hoặc cà chua dạng miếng 40 30 2012 0
2002 90 - Loại khác:

2002 90 10 - - Bột cà chua dạng sệt 40 20 2012 Trung Quốc, Hoa kỳ 0

2002 90 90 - - Loại khác 40 20 2012 Trung Quốc, Hoa kỳ 0

2003 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản 
bằng giấm hoặc axit axetic 

2003 10 00 - Nấm thuộc chi Agaricus 40 Trung Quốc 0
2003 20 00 - Nấm cục (nấm củ) 40 Trung Quốc 0
2003 90 00 - Loại khác 40 0

2004 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng 
giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06

2004 10 00 - Khoai tây 35 13 2013 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

2004 90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:
2004 90 10 - - Thực phẩm cho trẻ em 40 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
2004 90 20 - - Các chế phẩm khác từ ngô ngọt 40 0
2004 90 90 - - Loại khác 40 0

2005 Rau khác, đã chế biến hay bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng 
giấm hay axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06

2005 10 00 - Rau đồng nhất 40 Ca-na-đa 0
2005 20 - Khoai tây:
2005 20 10 - - Khoai tây chiên kiểu Pháp 40 18 2012 Hoa kỳ 0
2005 20 90 - - Loại khác 40 35 2010 0
2005 40 00 - Đậu Hà lan (Pisum Sativum) 40 35 2010 0

- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp):
2005 51 00 - - Đã bóc vỏ 40 35 2010 0
2005 59 00 - - Loại khác 40 35 2010 0

2005 60 00 - Măng tây 40 30 2012 Trung Quốc, Niu-zi-
lân 0

2005 70 00 - Ô-liu 40 25 2010 0
2005 80 00 - Ngô ngọt (Zea mays var. Saccharata) 50 40 2010 0
2005 90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:
2005 90 10 - - Tỏi khô 40 33 2010 Trung Quốc 0

2005 90 90 - -  Loại khác 40 33 2010 Ca-na-đa, Trung 
Quốc 0

2006 00 00
Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, được  bảo  quản  
bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc 
đường)

40 35 2010
Trung Quốc, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

2007
Mứt, nước quả nấu đông (thạch), mứt từ qủa thuộc chi cam quýt, quả hoặc 
quả hạch nghiền sệt, quả hoặc quả hạch nghiền cô đặc, thu được từ quá 
trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác

2007 10 00 - Chế phẩm đồng nhất 40 35 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

Nguồn: Bản dịch của Bộ Tài chính Trang 66 / 93



Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
- Loại khác:

2007 91 00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 40 35 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2007 99 - - Loại khác:
2007 99 10  - - - Bột hình hạt hay bột nhão từ quả trừ xoài, dứa hoặc dâu 40 0
2007 99 90 - - - Loại khác 40 0

2008
Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến, bảo quản 
cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác hoặc rượu, 
chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
- Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc  chưa pha trộn với nhau:

2008 11 - - Lạc:
2008 11 10 - - - Lạc rang 40 30 2012 Hoa kỳ 0
2008 11 20 - - - Bơ lạc 40 18 2012 Hoa kỳ 0
2008 11 90 - - - Loại khác 40 20 2012 Hoa kỳ 0
2008 19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:
2008 19 10 - - - Hạt điều 40 35 2012 0
2008 19 90 - - - Loại khác 40 18 2012 Hoa kỳ 0
2008 20 00 - Dứa 40 0
2008 30 - Quả thuộc chi cam quýt:

- - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 30 11 - - - Đóng hộp 40 0
2008 30 19 - - - Loại khác 40 0

- - Loại khác:
2008 30 91 - - - Đóng hộp 40 0
2008 30 99 - - - Loại khác 40 0
2008 40 - Lê:

- - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 40 11 - - - Đóng hộp 40 35 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
2008 40 19 - - - Loại khác 40 35 2012 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
- - Loại khác:

2008 40 91 - - - Đóng hộp 40 35 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0
2008 40 99 - - - Loại khác 40 35 2012 0
2008 50 - Mơ:

- - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 50 11 - - - Đóng hộp 40 0
2008 50 19 - - - Loại khác 40 0

- - Loại khác:
2008 50 91 - - - Đóng hộp 40 0
2008 50 99 - - - Loại khác 40 0
2008 60 - Anh đào (Cherries):

- - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 60 11 - - - Đóng hộp 40 0
2008 60 19 - - - Loại khác 40 0

- - Loại khác:
2008 60 91 - - - Đóng hộp 40 0
2008 60 99 - - - Loại khác 40 0
2008 70 - Đào, kể cả quả xuân đào:

- - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 70 11 - - - Đóng hộp 40 35 2012 0
2008 70 19 - - - Loại khác 40 35 2012 0

- - Loại khác:
2008 70 91 - - - Đóng hộp 40 35 2012 0
2008 70 99 - - - Loại khác 40 35 2012 0
2008 80 - Dâu tây:

- - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 80 11 - - - Đóng hộp 40 35 2012 0
2008 80 19 - - - Loại khác 40 35 2012 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
- - Loại khác:

2008 80 91 - - - Đóng hộp 40 35 2012 0
2008 80 99 - - - Loại khác 40 35 2012 0

- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp, trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19:
2008 91 00 - - Lõi cây cọ 40 0
2008 92 - - Dạng hỗn hợp:
2008 92 10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây 40 0

- - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc các chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 92 21 - - - - Đóng hộp 40 30 2010 0
2008 92 29 - - - - Loại khác 40 30 2010 0

- - - Loại khác:
2008 92 91 - - - - Đóng hộp 40 30 2010 0
2008 92 99 - - - - Loại khác 40 30 2010 0
2008 99 - - Loại khác:
2008 99 10 - - - Vải 40 0
2008 99 20 - - - Nhãn 40 0
2008 99 30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây 40 0

- - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác hoặc rượu:
2008 99 41 - - - - Đóng hộp 37 30 2010 0
2008 99 49 - - - - Loại khác 37 30 2010 0

- - - Loại khác:
2008 99 91 - - - - Đóng hộp 37 30 2010 0
2008 99 99 - - - - Loại khác 37 30 2010 0

2009 Nước quả ép (kể cả hèm  nho) và nước rau ép, chưa lên men và  chưa pha 
rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác
- Nước cam ép:

2009 11 00 - - Đông lạnh 35 20 2012
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Hoa kỳ

0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
2009 12 00 - - Không đông lạnh, với giá trị Brix không quá 20 40 30 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0

2009 19 00 - - Loại khác 35 30 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát

0

- Nước bưởi ép:
2009 21 00 - - Với giá trị Brix không quá 20 35 0
2009 29 00 - - Loại khác 35 0

- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:
2009 31 00 - - Với giá trị Brix không quá 20 40 35 2012 0
2009 39 00 - - Loại khác 40 35 2012 Ca-na-đa 0

- Nước dứa ép:
2009 41 00 - - Với giá trị Brix không quá 20 35 0

2009 49 00 - - Loại khác 35 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2009 50 00 - Nước cà chua ép 40 35 2012 Ca-na-đa 0
- Nước nho ép (kể cả hèm nho):

2009 61 00 - - Với giá trị Brix không quá 20 40 35 2010 0

2009 69 00 - - Loại khác 40 30 2010 Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a 0

- Nước táo ép:
2009 71 00 - - Với giá trị Brix không quá 20 40 30 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a 0

2009 79 00 - - Loại khác 40 25 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân

0

2009 80 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:

2009 80 10 - - Nước ép quả nho đen (nho Hy lạp) 35 25 2012
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Niu-zi-lân

0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

2009 80 90 - - Loại khác 35 25 2012

CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, El San-va-đo, 
Hoa kỳ

0

2009 90 00 - Nước ép hỗn hợp 35 25 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát, Niu-
zi-lân

0

21 Chương 21 - Các chế phẩm ăn được khác

2101

ChÊt chiÕt suÊt, tinh chÊt vµ c¸c chÊt c« ®Æc tõ cµ phª, chÌ, chÌ Paragoay vµ 
c¸c chÕ phÈm cã thµnh phÇn c¬ b¶n lµ c¸c s¶n phÈm nµy hoÆc cã thµnh 
phÇn c¬ b¶n lµ cµ phª, chÌ, chÌ Paraguay; rÔ rau diÕp xo¨n rang vµ c¸c chÊt 
kh¸c thay thÕ cµ phª rang, c¸c chÊt chiÕt suÊt, tinh chÊt vµ c¸c chÊt c« ®Æc 
tõ c¸c s¶n phÈm thay thÕ ®ã

- Chất chiết suất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê và các chế phẩm có 
thành  phần cơ bản từ các chất chiết suất, tinh chất hoặc các chất cô đặc n ày hay 
có thành phần cơ bản là cà phê:

2101 11 - - Chất chiết suất, tinh chất và chất cô đặc:
2101 11 10 - - - Cà phê tan 50 40 2010 Ca-na-đa 0
2101 11 90 - - - Loại khác 50 40 2010 Ca-na-đa 0

2101 12 00 - - Các chế phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết suất, tinh chất và chất 
cô đặc hoặc có thành phần cơ bản từ cà phê 50 40 2010 Ca-na-đa 0

2101 20 00
- Chất chiết suất, tinh chất và các chất cô đặc từ chè, chè Paragoay và các chế 
phẩm có thành phần cơ bản từ các chất chiết suất, tinh chất hoặc chất cô đặc n ày 
hoặc có thành phần cơ bản từ chè hoặc chè Paragoay

50 40 2010 Ca-na-đa 0

2101 30 00 - Rễ rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, chất chiết suất, 
tinh chất và các chất cô đặc từ các sản phẩm trên 50 40 2010 Ca-na-đa 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)

2102
Men [hoạt động hoặc ỳ (men khô)]; các vi sinh đơn bào khác ngừng hoạt 
động (nhưng không bao gồm các loại vắc xin thuộc nhóm 30.02); bột nở đã 
pha chế

2102 10 - Men hoạt động (có hoạt tính):
2102 10 10 - - Men bánh mì 20 10 2012 0
2102 10 90 - - Loại khác 10 0
2102 20 00 - Men ỳ (bị khử hoạt tính); các vi sinh đơn bào khác ngừng hoạt động 10 0
2102 30 00 - Bột nở đã pha chế 10 0

2103 Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn 
hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến

2103 10 00 - Nước xốt đậu tương 45 33 2010 Nhật 0

2103 20 00 - Nước xốt cà chua nấm và nước xốt cà chua khác 45 35 2010
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

2103 30 00 - Bột mịn, thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến 45 35 2010 Ca-na-đa 0
2103 90 - Loại khác:

2103 90 10 - - Tương ớt 45 30 2012
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

2103 90 20 - - Gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp, kể cả bột tôm (belachan) 45 30 2012
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát

0

2103 90 30 - - Nước mắm 45 33 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2103 90 90 - - Loại khác 45 20 2012
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Nhật, 
Hoa kỳ

0

2104 Súp, nước xuýt và chế phẩm để làm súp, nước xuýt; chế phẩm thực phẩm 
tổng hợp đồng nhất

2104 10 - Súp, nước xuýt và các chế phẩm để làm súp, nước xuýt:
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 
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nhập khẩu 
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(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
2104 10 10 - - Chứa thịt 40 Ca-na-đa 0
2104 10 90 - - Loại khác 40 Ca-na-đa 0
2104 20 - Chế phẩm thực phẩm tổng hợp đồng nhất:
2104 20 10 - - Chứa thịt 40 0
2104 20 90 - - Loại khác 40 0

2105 00 00 Kem lạnh (ice - cream) và sản phẩm ăn được tương tự khác, có hoặc không 
chứa ca cao 45 20 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát, Niu-
zi-lân, Hoa kỳ

0

2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
2106 10 00 -  Protein cô đặc và chất protein được làm rắn 10 5 2010 Hoa kỳ 0
2106 90 - Loại khác:
2106 90 10 - - Đậu phụ đã làm khô và đậu phụ dạng thanh  30 25 2009 Ca-na-đa, EU 0

2106 90 20 - - Si rô đã pha mầu hoặc hương liệu 30 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Hoa kỳ 0

2106 90 30 - - Kem không sữa 30 20 2010
Ca-na-đa, EU, Cô-
lôm-bia, El San-va-
đo

0

2106 90 40 - - Các chế phẩm men tự phân 20 15 2008 Ca-na-đa, EU, Cô-
lôm-bia 0

- - Chế phẩm dùng để sản xuất đồ uống:
- - - Chế phẩm không chứa cồn:

2106 90 51 - - - - Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc tổng hợp 30 15 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia, Hoa kỳ

0

2106 90 52 - - - - Chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản vào nước làm đồ uống 30 15 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia, Hoa kỳ

0

2106 90 53 - - - - Chế phẩm làm từ sâm 20 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU 0
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Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 
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2106 90 54
- - - - Hỗn hợp của hoá chất với thực phẩm hoặc với các chất khác, có giá trị 
dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm 20 15 2008

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

2106 90 59 - - - - Loại khác 30 15 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia, Hoa kỳ

0

- - - Chế phẩm có chứa cồn:

- - - - Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc hỗn hợp:

2106 90 61 - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng 30 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

2106 90 62 - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác 30 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

2106 90 63 - - - - - Loại khác 30 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU 0

- - - - Các chất cô đặc hỗn hợp để pha đơn giản vào nước làm đồ uống:

2106 90 64 - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng 30 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

2106 90 65 - - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác 30 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

2106 90 66 - - - - - Loại khác 30 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU 0

2106 90 67
- - - - Hỗn hợp của hoá chất với thực phẩm hoặc với các chất khác, có giá trị 
dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm 20 15 2008

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

2106 90 69 - - - - Loại khác 30 20 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU 0

- - Các chế phẩm làm ngọt gồm chất tạo ngọt nhân tạo và chất thực phẩm:
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2106 90 71 - - - Chứa saccarin hoặc aspartam như chất tạo ngọt 30 15 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia, Hoa kỳ

0

2106 90 79 - - - Loại khác 30 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

- - Các chế phẩm hương liệu:

2106 90 81 - - - Bột hương liệu pho-mát 18 15 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân

0

2106 90 82 - - - Loại khác 20 15 2008
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

- - Các chất phụ trợ thực phẩm:

2106 90 83 - - - Các chế phẩm có chứa vitamin hoặc khoáng chất 18 15 2008
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

2106 90 84 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 15 Ca-na-đa, EU 0

2106 90 89 - - - Loại khác 20 15 2008
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia

0

- - Loại khác:

2106 90 91 - - - Chế phẩm thực phẩm cho trẻ thiếu lactase   28 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, El San-va-đo

0

2106 90 92 - - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế 15
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, El San-
va-đo

0

2106 90 93 - - - Chế phẩm sử dụng cho trẻ em khác 28 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, El San-va-đo

0

2106 90 94 - - - Bột làm kem lạnh 28 20 2010
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, El San-va-đo

0
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2106 90 95 - - - Chế phẩm hỗn hợp các vitamin và khoáng chất để tăng cường dinh dưỡng 20 15 2008

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia, Niu-zi-lân, El 
San-va-đo

0

2106 90 96 - - - Hỗn hợp khác của hoá chất với chất thực phẩm hoặc với chất khác có giá trị 
dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm 20 15 2008

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Cô-lôm-
bia, Niu-zi-lân, El 
San-va-đo

0

2106 90 99 - - - Loại khác 28 15 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân, El San-va-đo, 
Hoa kỳ

0

22 Chương 22 - Đồ uống, rượu và giấm

2201 Nước, kể cả nước khoáng tự nhiên hoặc nhân tạo và nước có ga, chưa pha 
thêm đường hoặc chất ngọt khác hay hương liệu; nước đá và tuyết

2201 10 00 - Nước khoáng và nước có ga 50 35 2012 Ca-na-đa, Pa-ra-
guay 0

2201 90 - Loại khác:
2201 90 10 - - Nước đá và tuyết 40 0
2201 90 90 - - Loại khác 40 0

2202
Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt 
khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm 
nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09

2202 10 - Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất ngọt 
khác hay hương liệu:

2202 10 10 - - Nước khoáng xô đa và nước có ga, có hương liệu 40 35 2010
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0

2202 10 90 - - Loại khác 40 35 2010
Ca-na-đa, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, El San-va-đo

0
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2202 90 - Loại khác:

2202 90 10 - - Sữa tươi tiệt trùng có hương liệu 40 30 2010 Ca-na-đa, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ 0

2202 90 20 - - Sữa đậu nành 40 30 2012 Ca-na-đa 0
2202 90 30 - - Đồ uống không có ga dùng ngay được không cần pha loãng 40 30 2012 Ca-na-đa 0
2202 90 90 - - Loại khác 40 20 2012 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
2203 Bia sản xuất từ malt

2203 00 10 - Bia đen và bia nâu 65 35 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Mê-hi-cô, Hoa 
kỳ

0

2203 00 90 - Loại khác, kể cả bia ale 65 35 2012

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, CH Đô-
mô-ni-ca, Hon-đu-
rát, Mê-hi-cô, Hoa 
kỳ

0

2204 Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc 
nhóm 20.09

2204 10 00 - Rượu vang có ga nhẹ 65 50 2012
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU, Niu-zi-
lân

0

- Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men:

2204 21 - - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít:
- - - Rượu vang:

2204 21 11 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 65 50 2012
Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Ca-na-
đa, EU, Niu-zi-lân

0
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2204 21 12 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 65 50 2012
Ác-hen-ti-na, Ốt-xờ-
tờ-rây-li-a, Ca-na-
đa, EU, Niu-zi-lân

0

- - - Hèm nho:

2204 21 21 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 65 50 2012 Ác-hen-ti-na, Ca-na-
đa, EU, Niu-zi-lân 0

2204 21 22 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 65 50 2012 Ác-hen-ti-na, Ca-na-
đa, EU, Niu-zi-lân 0

2204 29 - - Loại khác:
- - - Rượu vang:

2204 29 11 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 65 50 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU 0

2204 29 12 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 65 50 2012 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, EU 0

- - - Hèm nho :
2204 29 21 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 65 50 2012 Ca-na-đa, EU 0
2204 29 22 - - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 65 50 2012 Ca-na-đa, EU 0
2204 30 - Hèm nho khác:
2204 30 10 - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 65 55 2012 Ca-na-đa, EU 0
2204 30 20 - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 65 55 2012 Ca-na-đa, EU 0

2205 Rượu vermourth và rượu vang khác làm từ nho tươi đã pha thêm hương vị 
từ thảo mộc hoặc chất thơm 

2205 10 - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít:
2205 10 10 - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 65 55 2012 EU 0
2205 10 20 - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 65 55 2012 EU 0
2205 90 - Loại khác:
2205 90 10 - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15% 65 55 2012 EU 0
2205 90 20 - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích trên 15% 65 55 2012 EU 0
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2206
Đồ uống đã lên men khác (ví dụ: vang táo, vang lê, vang mật ong); hỗn hợp 
của đồ uống đã lên men và hỗn hợp của đồ uống đã lên men với đồ uống 
không chứa cồn, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác

2206 00 10 - Vang táo, vang lê 65 55 2012 EU 0
2206 00 20 - Rượu sa kê (rượu gạo) 65 55 2012 EU, Nhật 0
2206 00 30 - Tôđi (Toddy) 65 55 2012 EU 0
2206 00 40 - Shandy có nồng độ cồn trên 0,5% đến 1% tính theo thể tích 65 55 2012 EU 0
2206 00 50 - Shandy có nồng độ cồn trên 1% đến 3% tính theo thể tích 65 55 2012 EU 0
2206 00 90 - Loại khác, kể cả vang mật ong 65 55 2012 EU 0

2207 Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở 
lên; cồn ê-ti-lich và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.

2207 10 00 - Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn tính theo thể tích từ 80% trở l ên 40 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2207 20 - Cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ:
- - Cồn ê-ti-lích đã biến tính, kể cả rượu mạnh đã methyl hóa:

2207 20 11 - - - Cồn ê-ti-lích có nồng độ cồn trên 99% tính theo thể tích 20 0
2207 20 19 - - - Loại khác 50 40 2010 0
2207 20 90 - - Loại khác 40 0

2208 Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% tính theo thể tích; 
rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có rượu khác.

2208 20 - Rượu mạnh cất từ rượu vang nho hoặc từ rượu bã nho:
2208 20 10  - - Rượu Brandy có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Hoa kỳ 0
2208 20 20  - - Rượu Brandy có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Hoa kỳ 0
2208 20 30 - - Loại khác, có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Hoa kỳ 0
2208 20 40 - - Loại khác, có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Hoa kỳ 0
2208 30 - Rượu Whisky:
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2208 30 10 - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 65 45 2013 Ca-na-đa, EU, Hoa 
kỳ 0

2208 30 20 - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 65 45 2013 Ca-na-đa, EU, Hoa 
kỳ 0

2208 40 - Rượu Rum và rượu Rum cất từ mật mía:

2208 40 10 - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 65 45
2013 
(Ghi 

chú 3)

EU, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát, Mê-
hi-cô, Hoa kỳ

0

2208 40 20 - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 65 45
2013 
(Ghi 

chú 3)

EU, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát, Mê-
hi-cô, Hoa kỳ

0

2208 50 - Rượu Gin và rượu Cối:
2208 50 10 - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU 0
2208 50 20 - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU 0
2208 60 - Rượu Vodka:
2208 60 10 - - Có nồng độ cồn không quá 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Hoa kỳ 0
2208 60 20 - - Có nồng độ cồn trên 46% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Hoa kỳ 0
2208 70 - Rượu mùi và rượu bổ:

2208 70 10 - - Có nồng độ cồn không quá 57% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2208 70 20 - - Có nồng độ cồn trên 57% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2208 90 - Loại khác:
2208 90 10 - - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0
2208 90 20 - - Rượu sam-su y tế có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0
2208 90 30 - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0
2208 90 40 - - Rượu sam-su khác có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0

2208 90 50 - - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn không quá 40% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0

2208 90 60 - - Rượu a-rac và rượu dứa có nồng độ cồn trên 40% tính theo thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0
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2208 90 70 - - Rượu đắng và loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn không quá 57% tính theo 
thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0

2208 90 80 - - Rượu đắng và các loại đồ uống tương tự có nồng độ cồn trên 57% tính theo 
thể tích 65 45 2013 EU, Mê-hi-cô 0

2208 90 90 - - Loại khác 65 45
2013 
(Ghi 

chú 3)

EU, Mê-hi-cô, Niu-
zi-lân 0

2209 00 00 Giấm và chất thay thế giấm làm từ ait axetic 20 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

23 Chương 23 - Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn 
gia súc đã chế biến

2301

Bột mịn, bột thô và bột viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ, 
từ cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thuỷ sinh 
không xương sống khác, không thích hợp dùng làm thức ăn cho người; tóp 
mỡ

2301 10 00
- Bột mịn, bột thô và bột viên, từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; tóp 
mỡ 10 7 2009

Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Ca-
na-đa, Niu-zi-lân, 
Hoa kỳ

0

2302
Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, thu 
được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các 
loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu

2302 10 00 - Từ ngô 10 0
2302 20 00 - Từ thóc, gạo 10 0
2302 30 00 - Từ lúa mì 10 0
2302 40 00 - Từ ngũ cốc khác 10 0
2302 50 00 - Từ cây họ đậu 10 0

2303
Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải 
đường, bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế thải 
từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.
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2303 10 - Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự:
2303 10 10 - - Từ sắn hoặc bột cọ sa-go 10 0
2303 10 90 - - Loại khác 10 7 2010 Hoa kỳ 0

2303 20 00 - Bã ép củ cải đường, bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường 10 0

2303 30 00 - Bã và phế thải từ quá trình ủ hoặc chưng cất 10 0

2304 00 00 Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hoặc ở dạng bột viên, thu 
được từ quá trình chiết suất dầu đậu tương 5 Ác-hen-ti-na 0

2305 00 00 Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hay ở dạng bột viên, thu 
được từ quá trình chiết suất dầu lạc 5 0

2306
Khô dầu và phế liệu rắn khác, đã hoặc chưa xay hay ở dạng bột viên, thu 
được từ quá trình chiết xuất mỡ hoặc dầu thực vật, trừ các loại thuộc nhóm 
23.04 hoặc 23.05

2306 10 00 - Từ hạt bông 5 0
2306 20 00 - Từ hạt lanh 5 0
2306 30 00 - Từ hạt hướng dương 5 Ác-hen-ti-na 0

- Từ hạt cải dầu:
2306 41 00 - - Từ hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxic thấp 5 0
2306 49 00 - - Loại khác 5 0
2306 50 00 - Từ dừa hoặc cùi dừa 5 0
2306 60 00 - Từ hạt và nhân hạt cọ 5 0
2306 70 00 - Từ mầm ngô 5 0
2306 90 - Loại khác:
2306 90 10 - - Bột hạt rum 5 0
2306 90 90 - - Loại khác 5 0
2307 00 00 Bã rượu vang; cặn rượu 10 0
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2308 00 00
Nguyên liệu thực vật và phế thải thực vật, phế liệu thực vật và sản phẩm 
phụ từ thực vật, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, loại dùng 
trong chăn nuôi động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

10 0

2309 Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật
2309 10 - Thức ăn cho chó hoặc mèo đã đóng gói để bán lẻ:

2309 10 10 - - Chứa thịt 10 7 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

2309 10 90 - - Loại khác 10 7 2010 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Hoa kỳ 0

2309 90 - Loại khác:
- - Thức ăn hoàn chỉnh:

2309 90 11 - - - Cho gia cầm 10 7 2010 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
2309 90 12 - - - Cho lợn 10 7 2010 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
2309 90 13 - - - Cho tôm 10 7 2010 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
2309 90 19 - - - Loại khác 10 7 2010 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
2309 90 20 - - Chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn 5 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
2309 90 30 - - Loại khác, có chứa thịt 10 7 2010 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0
2309 90 90 - - Loại khác 10 7 2010 Ca-na-đa, Hoa kỳ 0

24 Chương 24 - Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến

2401 Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá
2401 10 - Lá thuốc lá, chưa tước cọng:

2401 10 10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng 100 80 2012
BR, Cô-lôm-bia, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát

0

2401 10 20 - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng 100 90 2012 BR, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2401 10 30 - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng 100 80 2012
BR, Cô-lôm-bia, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát

0
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2401 10 90 - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng 100 90 2012 BR, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2401 20 - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

2401 20 10 - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng 100 80 2012
BR, Cô-lôm-bia, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát

0

2401 20 20 - - Loại Virginia, chưa sấy bằng không khí nóng 100 90 2012 BR, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2401 20 30 - - Loại Oriental 100 90 2012 BR, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2401 20 40 - - Loại Burley 100 80 2012
BR, Cô-lôm-bia, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát

0

2401 20 50 - - Loại khác, đã sấy bằng không khí nóng 100 80 2012
BR, Cô-lôm-bia, CH 
Đô-mô-ni-ca, Hon-
đu-rát

0

2401 20 90 - - Loại khác, chưa sấy bằng không khí nóng 100 90 2012 BR, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2401 30 - Phế liệu lá thuốc lá:

2401 30 10 - - Cọng thuốc lá 80 BR, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2401 30 90 - - Loại khác 100 90 2012 BR, CH Đô-mô-ni-
ca, Hon-đu-rát 0

2402 Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, chế biến từ lá thuốc lá 
hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá 

2402 10 00 - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ thuốc lá lá 150 100 2012 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2402 20 - Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá:

2402 20 10 - - Thuốc lá Bi-đi (Beedies)  150 135 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2402 20 90 - - Loại khác 150 135 2010 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

2402 90 - Loại khác:
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2402 90 10 - - Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ chất thay thế lá thuốc lá 150 135 2010 0
2402 90 20 - - Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá 150 135 2010 0

2403
Thuốc lá lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá lá đã chế biến khác; 
thuốc lá "thuần nhất" hoặc thuốc lá "hoàn nguyên"; chiết suất và tinh chất 
thuốc lá

2403 10 - Thuốc lá lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế thuốc lá lá với tỷ lệ bất 
kỳ:
- - Đã được đóng gói để bán lẻ:

2403 10 11 - - - Thuốc lá lá đã được phối trộn 100 0
2403 10 19 - - - Loại khác 100 0

- - Thuốc lá lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu:
2403 10 21 - - - Thuốc lá lá đã được phối trộn 100 0
2403 10 29 - - - Loại khác 100 0
2403 10 90 - - Loại khác 100 0

- Loại khác:
2403 91 00 - - Thuốc lá " thuần nhất" hoặc "hoàn nguyên" 100 0
2403 99 - - Loại khác:
2403 99 10 - - - Chiết xuất và tinh chất thuốc lá lá 100 0
2403 99 30 - - - Nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến 100 0
2403 99 40 - - - Thuốc lá bột để hít 100 0
2403 99 50 - - - Thuốc lá lá không dùng để hút, kể cả thuốc lá lá để nhai hoặc ngậm 100 0
2403 99 60 - - -  Ang-hoon 100 0
2403 99 90 - - - Loại khác 100 0
2905 43 00 - - Mannitol 10 5 2010 0
2905 44 00 - - D-glucitol (sorbitol) 5 0
2905 45 00 - - Glycerol 5 0
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3301

Tinh dÇu (®· hoÆc ch−a khö terpen) kÓ c¶ tinh dÇu s¸p vµ tinh dÇu nguyªn 
chÊt; chÊt tùa nhùa; nhùa chøa dÇu ®· chiÕt; tinh dÇu ®Ëm ®Æc trong mì, 
trong c¸c lo¹i dÇu kh«ng bay h¬i, trong c¸c lo¹i s¸p hay c¸c chÊt t−¬ng tù, 
thu ®−îc b»ng ph−¬ng ph¸p t¸ch h−¬ng liÖu cña hoa hoÆc ph−¬ng ph¸p 
dÇm, ng©m; s¶n phÈm phô terpen tõ qu¸ tr×nh khö terpen c¸c lo¹i tinh dÇu; 
n−íc cÊt tinh dÇu vµ dung dÞch n−íc cña c¸c lo¹i tinh dÇu

- Tinh dầu của các loại quả chi cam quýt:
3301 11 - - Của quả cây cam lê (bergamot):
3301 11 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 11 90 - - - Loại khác 10 0
3301 12 - - Của quả cam:
3301 12 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 12 90 - - - Loại khác 10 0
3301 13 - - Của quả chanh:
3301 13 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 Ác-hen-ti-na 0
3301 13 90 - - - Loại khác 10 Ác-hen-ti-na 0
3301 14 - - Của chanh lá cam, chanh cốm (lime):
3301 14 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 14 90 - - - Loại khác 10 0
3301 19 - - Loại khác:
3301 19 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 19 90 - - - Loại khác 10 0

- Tinh dầu khác trừ tinh dầu của các loại chi cam quýt:
3301 21 - - Của cây phong lữ:
3301 21 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 21 90 - - - Loại khác 5 0
3301 22 - - Của hoa nhài:
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3301 22 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 22 90 - - - Loại khác 10 0
3301 23 - - Của cây oải hương:
3301 23 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 23 90 - - - Loại khác 5 0
3301 24 00 - - Của cây bạc hà cay (Mantha piperita) 5 Hoa kỳ 0
3301 25 - - Của cây bạc hà khác:
3301 25 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 25 90 - - - Loại khác 5 Hoa kỳ 0
3301 26 - - Của quả vetivơ:
3301 26 10 - - - Loại dùng cho dược phẩm 5 0
3301 26 90 - - - Loại khác 5 0
3301 29 - - Loại khác:

- - - Loại dùng cho dược phẩm:

3301 29 11 - - - - Của cây húng chanh (lemon grass), sả, nhục đậu khấu, quế, gừng, bạch đậu 
khấu, cây thìa là và cây palmrose 10 0

3301 29 12 - - - - Của cây đàn hương 10 0
3301 29 19 - - - - Loại khác 10 0

- - - Loại khác:

3301 29 91 - - - - Của cây húng chanh (lemon grass), sả, nhục đậu khấu, cây quế, gừng, bạch 
đậu khấu, cây thìa là và cây palmrose 10 0

3301 29 92 - - - - Của cây đàn hương 10 0
3301 29 99 - - - - Loại khác 10 0
3301 30 00 - Chất tựa nhựa 5 0
3301 90 - Loại khác:

3301 90 10  - - Nước cất và dung dịch của các loại tinh dầu phù hợp dùng để làm thuốc 5 0

3301 90 90 - - Loại khác 5 0
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3302 10 10 - - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu, ở dạng lỏng 10 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Thuỵ-sĩ, Hoa kỳ 0

3302 10 20 - - Chế phẩm rượu thơm, loại dùng để sản xuất đồ uống có rượu, ở dạng khác 10 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Thuỵ-sĩ, Hoa kỳ 0

3501 Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein

3501 10 00 - Casein 10 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

3501 90 00 - Loại khác 10 Niu-zi-lân 0

3502
Anbumin (kể cả các chất cô đặc có từ 2 hoặc nhiều whey protein chiếm trên 
80% tính theo trọng lượng ở thể khô), muối anbumin và các chất dẫn xuất 
anbumin khác
- Albumin trứng:

3502 11 00 - - Đã làm khô 10 0
3502 19 00 - - Loại khác 10 0

3502 20 00 - Albumin sữa, kể cả các chất cô đặc từ hai hoặc nhiều whey protein 10 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

3502 90 00 - Loại khác 10 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

3503

Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc 
chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các chất dẫn xuất gelatin; keo 
điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có gốc động vật, trừ keo casein 
thuộc nhóm 35.01

3503 00 10 - Keo 10 0
3503 00 20 - Gelatin dạng bột, có độ trương nở từ A-250 hoặc B-230 trở lên 10 0
3503 00 90 - Loại khác 10 0

3504
Peptones và các chất dẫn xuất của chúng; các chất protein khác và các chất 
dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã 
hoặc chưa được crom hóa

3504 00 10 - Chất protein từ đậu nành 10 5 2010 Hoa kỳ 0
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3504 00 90 - Loại khác 10 5 2010 Hoa kỳ 0

3505
Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ: tinh bột đã được tiền 
gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo thành phần chính là tinh bột, hoặc 
dextrin, hoặc các dạng tinh bột biến tính khác

3505 10 - Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác:
3505 10 10 - - Dextrin và tinh bột tan hoặc hồ bột nung 10 0
3505 10 90 - - Loại khác 10 0
3505 20 00 - Keo 20 0

3823 Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc; cồn 
béo công nghiệp
- Axit béo monocarboxylic công nghiệp; dầu axit từ quá trình tinh lọc:

3823 11 00 - - Axit stearic 10 0
3823 12 00 - - Axit oleic 10 0
3823 13 00 - - Axit béo dầu tall 10 0
3823 19 - - Loại khác:
3823 19 10 - - - Dầu axit từ quá trình tinh lọc 10 0
3823 19 90 - - - Loại khác 10 0
3823 70 00 - Cồn béo công nghiệp 10 0
3824 60 00 - Sorbitol, trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44 10 0

4101
Da sống của loài bò (kể cả trâu) hoặc loài ngựa (tươi hoặc muối, khô, ngâm 
vôi, axit hoá hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm 
thành da trống hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ

4101 20 00 - Da sống nguyên con, trọng lượng da một con không quá 8 kg khi sấy khô, 10kg 
khi muối khô, hoặc 16 kg ở dạng tươi, dạng muối ướt hoặc bảo quản cách khác 0 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 

Niu-zi-lân, Hoa kỳ 0

4101 50 00 - Da sống nguyên con, trọng lượng trên 16 kg 0
CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát, Niu-zi-
lân, Hoa kỳ

0
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Mã hàng

(1)
4101 90 00 - Loại khác, kể cả da lưng, 1/2 da lưng và da bụng 5 0

4102

Da sống của cừu (tươi, khô, muối, ngâm vôi, a xít hoá hoặc được bảo quản 
cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da trống hoặc gia công 
thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ, trừ các loại đã ghi ở chú giải 
1(c) của chương này 

4102 10 00 - Loại còn lông 0 Niu-zi-lân 0
- Loại không còn lông:

4102 21 00 - - Đã được a xít hoá 0 Niu-zi-lân 0
4102 29 00 - - Loại khác 0 0

4103

Da sèng cña loµi ®éng vËt kh¸c (t−¬i hoÆc muèi, kh«, ng©m v«i, a xÝt ho¸ 
hoÆc ®−îc b¶o qu¶n c¸ch kh¸c nh−ng ch−a thuéc, ch−a lµm thµnh da trèng 
hoÆc gia c«ng thªm), ®· hoÆc ch−a khö l«ng hoÆc l¹ng xÎ, trõ c¸c lo¹i ®· 
lo¹i trõ trong chó gi¶i 1(b) hoÆc 1 (c) cña ch−¬ng nµy

4103 10 00 - Của dê 0 0

4103 20 00 - Của loài bò sát 0 CH Đô-mô-ni-ca, 
Hon-đu-rát 0

4103 30 00 - Của lợn 5 0
4103 90 00 - Của động vật khác 0 Niu-zi-lân 0

4301 Da lông sống (kể cả đầu, đuôi, bàn chân hoặc các mẩu, các mảnh cắt khác, 
vẫn còn sử dụng được), trừ da sống trong các nhóm 41.01, 41.02 hoặc 41.03

4301 10 00 - Của loài chồn vizôn, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn 
chân 5 0

4301 30 00
 - Của các giống cừu Astrakhan, Broadtail, Caracul, Ba tư và các giống cừu 
tương tự, cừu ấn độ, Mông cổ, Trung quốc hoặc Tây Tạng, da nguyên con, có 
hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân

5 0

4301 60 00 - Của loài cáo, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân 5 0
4301 70 00 - Của hải cẩu, da nguyên con, có đầu, đuôi hoặc bàn chân 5 0
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4301 80 00 - Của loài động vật khác, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn 
chân 5 0

4301 90 00 - Đầu, đuôi, bàn chân hoặc các mẩu hoặc mảnh cắt khác vẫn còn sử dụng được 5 0

5001 00 00 Kén tằm thích hợp để ươm tơ 10 0
5002 00 00 Tơ sống (chưa xe hay chưa đậu) 10 0

5003 Phế liệu tơ (kể cả kén không thích hợp để ươm tơ, phế liệu sợi tơ và tơ tái 
chế)

5003 10 00 - Phế liệu tơ chưa được chải thô hoặc chải kỹ 10 0
5003 90 00 - Loại khác 10 0
5101 Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ

- Lông cừu chưa giặt, kể cả lông cừu đã được làm sạch sơ bộ 

5101 11 00 - - Lông cừu xén 0
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, U-ru-
guay

0

5101 19 00 - - Loại khác 0 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân 0

- Lông cừu đã giặt, chưa được các bon hoá:

5101 21 00 - - Lông cừu xén 0
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, U-ru-
guay

0

5101 29 00 - - Loại khác 0
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, U-ru-
guay

0

5101 30 00 - Lông cừu đã được các bon hoá 0
Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, 
Niu-zi-lân, U-ru-
guay

0

5102 Lông động vật loại mịn hoặc loại thô, chưa chải thô hoặc chải kỹ
- Lông động vật loại mịn:

5102 11 00 - - Của dê Ca-sơ-mia 5 0
5102 19 00 - - Loại khác 5 0

Nguồn: Bản dịch của Bộ Tài chính Trang 91 / 93



Mô tả hàng hoá

Thuế suất 
cam kết tại 

thời điểm gia 
nhập (%)

Thuế suất 
cam kết cắt 

giảm (%)

Thời hạn 
thực hiện 

(năm)

Quyền đàm phán 
ban đầu

Phụ thu 
nhập khẩu 

(%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Mã hàng

(1)
5102 20 00 - Lông động vật loại thô 5 0

5103 Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu 
sợi nhưng trừ lông tái chế

5103 10 00 - Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn 10 0
5103 20 00 - Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn 10 0
5103 30 00 - Phế liệu từ lông động vật loại thô 10 0

5201 00 00 Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ 0 Ốt-xờ-tờ-rây-li-a, Pa-
ra-guay, Hoa kỳ 0

5202 Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế)
5202 10 00 - Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) 20 0

- Loại khác:
5202 91 00 - - Bông tái chế 20 0
5202 99 00 - - Loại khác 20 0
5203 00 00 Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ 10 0

5301 Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng chưa kéo thành sợi; xơ 
lanh dạng ngắn và phế liệu lanh (kể cả phế liệu sợi và sợi tái chế)

5301 10 00 - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đã được ngâm 0 0
- Lanh, đã tách lõi, đã đập, đã chải hay gia công bằng cách khác nhưng chưa kéo 
thành sợi:

5301 21 00 - - Đã tách lõi hoặc đã đập 0 0
5301 29 00 - - Loại khác 0 0
5301 30 00 - Xơ lanh dạng ngắn và phế liệu lanh 0 0

5302
Gai dầu (cannabis sativa L), dạng nguyên liệu thô hoặc đã chế biến nhưng 
chưa kéo thành sợi; xơ gai dầu dạng ngắn và phế liệu gai (kể cả phế liệu sợi 
và sợi tái chế)

5302 10 00 - Gai dầu, dạng nguyên liệu thô hoặc đã được ngâm 0 0
5302 90 00 - Loại khác 0 0

Ghi chú 1--2009 - 16%, 2010 - 14%, 2011 - 12%.
Ghi chú 2--2009 - 20%, 2010 - 14%, 2011 - 12%.
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Ghi chú 3--2008 - 60%, 2009 - 55%, 2010 - 50%, 2011 - 50%, 2012 - 48.3%.
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