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PHỤ LỤC C 

KHÁC BIỆT THUẾ CỦA HOA KỲ 
 

 

1. Đối với hàng hóa được xác định theo Bảng C-1, trường hợp Hoa Kỳ áp dụng sự khác biệt 

thuế cho các Bên đối với hàng hóa có xuất xứ phù hợp với Biểu Lộ trình của Hoa Kỳ tại Phụ lục 

2-D, Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế suất cho hàng hóa có xuất xứ của một Bên:  
 

(a) nơi hàng hóa được sản xuất hoàn toàn trong phạm vi lãnh thổ của một Bên; hoặc 

trong phạm vi lãnh thổ của Bên đó và Hoa Kỳ;   

 

(b) nơi hàng hóa được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ, ngoại trừ bất kỳ 

nguyên liệu nào từ một Bên khác mà không phải là Hoa Kỳ;   

 

(c) nơi hàng hóa được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ, ngoại trừ bất kỳ 

nguyên liệu nào từ một Bên khác mà không phải là Hoa Kỳ; và từ nguyên liệu 

không có xuất xứ đã đáp ứng được quy tắc cụ thể mặt hàng theo Phụ lục 3-D 

(PSR); hoặc 

 

(d) nơi hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu có xuất xứ được sản xuất tại các Bên 

không phải là Bên đó và Hoa Kỳ, với điều kiện mỗi nguyên liệu đó phải đáp ứng 

quy tắc Chuyển đổi mã HS (CTC) tương ứng tại Bảng C-1. 

 

2. Nếu hàng hóa có xuất xứ được sản xuất tại một Bên từ nguyên liệu có xuất xứ được sản 

xuất tại các Bên khác mà không phải là Bên đó và Hoa Kỳ, và bất kỳ nguyên liệu nào trong số 

các nguyên liệu đó không thỏa mãn tiêu chí CTC quy định tại Bảng C-1, nhà nhập khẩu có thể: 

 

(a)  khai báo mức thuế cao nhất cho hàng hóa có xuất xứ trong số các Bên cùng tham 

gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu đó; hoặc 

 

(b) phù hợp với đoạn 10 của Phụ lục 2-D, khai báo mức thuế cao nhất áp dụng với tất 

cả các Bên cho hàng hóa có xuất xứ đó.  

 

  



 

Bảng C-1 

 
  

Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

1 04022150 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder/granules/oth solid forms, fat 
cont o/3% but not o/35%, not subj to GN15 or Ch 4 US.S. note 7 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô  

2 04022190 Milk & cream, concen, not sweetened, in powder, granules or other solid 
forms, w/fat content o/35%, not subj to GN15 or Ch4 US note 9 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô  

3 04022950 Milk & cream, concen, sweetened, in powder, granules or other solid forms, 
w/fat content o/1.5%, not subj to GN15 or Ch4 US note 10 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô  

4 04029170 Milk & cream, concen in non-solid forms, not sweetened, in airtight containers, 
not subject to gen. note 15 or add. US note 11 to Ch.4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô  

5 04029190 Milk and cream, concentrated, in other than powder, granules or other solid 
forms, unsweetened, other than in airtight containers 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô  

6 04029945 Condensed milk, sweetened, in airtight containers, not subject to gen. note 15 
or add. US note 11 to Ch.4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô  

7 04051020 Butter not subject to general note 15 and in excess of quota in chapter 4 
additional U.S. note 6 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90 hoặc 2106.90  
chứa từ 10% trở lên sữa ở thể rắn 
đã làm khô 

8 04052030 Butter substitute dairy spreads, over 45% butterfat weight, not subj to gen 
note 15 and in excess of quota in ch. 4 additional US note 14 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90 hoặc 2106.90  
chứa từ 10% trở lên sữa ở thể rắn 
đã làm khô 

9 04052070 Other dairy spreads of a type provided in ch. 4 add. US note 1, not subject to 
gen note 15 and in excess of quota in ch. 4 add. US note 10 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90 hoặc 2106.90  
chứa từ 10% trở lên sữa ở thể rắn 
đã làm khô 

10 04059020 Fats and oils derived from milk, other than butter or dairy spreads, not subject 
to gen note 15 and excess of quota in ch 4 add US note 14 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90 hoặc 2106.90  
chứa từ 10% trở lên sữa ở thể rắn 
đã làm khô 

11 04062067 Cheese containing or processed from cheddar cheese, grated or powdered, not 
subject to add US note 18 to Ch. 4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

12 04062071 Cheese containing or processed from american-type cheese (except cheddar), 
grated or powdered, not subject to add US note 19 to Ch. 4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

13 04063038 Colby cheese, processed, not grated or powdered, not subject to gen note 15 
or add US note 19 to Ch. 4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

14 04063048 Edam and gouda cheese, processed, not grated or powdered, not subject to 
gen note 15 or add. US note 20 to Ch. 4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

15 04063067 Processed cheese cont/procd fr cheddar cheese, not grated/powdered, not 
subject to add US note 18, not GN15 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

16 04063071 Processed cheese cont/procd fr american-type cheese (ex cheddar), not 
grated/powdered, not subject to add US note 19 to Ch. 4, not GN15 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

17 04069012 Cheddar cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to add. US 
note 18 to Ch. 4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

18 04069018 Edam and gouda cheese, nesoi, not subject to gen. note 15 of the HTS or to 
add. US note 20 to Ch. 4 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

19 04069042 Romano, Reggiano, Parmeson, Provolne, and Provoletti cheese, nesoi, from 
cow's milk, not subj to GN 15 or Ch4 US note 21 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

20 04069084 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/ or from Am. cheese except 
cheddar, not subj. to add. US note 19 to Ch.4, not GN15 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

21 04069097 Cheeses & subst. for cheese (incl. mixt.), nesoi, w/cows milk, w/butterfat 
o/0.5% by wt, not subject to Ch4 US note 16, not GN15 

CC ngoại trừ chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90  chứa từ 10% 
trở lên sữa ở thể rắn đã làm khô 

22 17011150 Cane sugar, raw solid form, w/o flavoring or coloring, nesoi, not subject to gen. 
note 15 or add. US 5 to Ch.17 

CC  

23 17011250 Beet sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, nesoi, not 
subject to gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17 

CC  

24 17019130 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring but not flav., 
not subject to gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17 

CC  

25 17019148 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/65% by 
wt. sugar, descr. in Ch17 US note 2, not GN 15/Ch 17 US nte 7 

CC  

26 17019158 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/10% by 
wt. sugar, descr. in Ch17 US note 3, not GN15/Ch.17 US nte 8 

CC  

27 17019950 Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/o added coloring or 
flavoring, not subject to gen. note 15 or add. US 5 to Ch.17 

CC  



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

28 17022028 Maple syrup, blended, described in add. US note 4 to Ch.17: not subject to gen 
note 15 or add. US note 9 to Ch.17 

CC  

29 17023028 Glucose & glucose syrup not containing or containing in dry state less than 20% 
fructose; blended syrups (chap 17-note 4), nesoi 

CC  

30 17024028 Blended syrup desc. in add'l U.S. note 4(chap.17) Contng in dry state 20%-50% 
by weight of fructose, nesoi 

CC  

31 17026028 Oth fructose & fruc. syrup contng in dry state >50% by wt. of fructose, blended 
syrup(see add'l U.S. note 4-chap 17), nesoi 

CC  

32 17029020 Cane/beet sugars & syrups (incl. invert sugar); nesoi, w/soluble non-sugar 
solids 6% or less soluble solids, not subj to GN15/Ch17 US nte 5 

CC  

33 17029058 Blended syrups described in add. US note 4 to chap. 17, nesoi, not subject to 
add. US note 9 to Ch. 17 

CC  

34 17029068 Sugars nesoi w/o 65% by dry wt. sugar, described in add. U.S note 2 to Ch.17: 
and not subj. to add. US note 7 to Ch.17 

CC  

35 18061028 Cocoa powder, o/65% but less than 90% by dry wt of sugar, described in add 
US note 2 to Ch.17: not subj. to add US note 7 to Ch. 17 

CTH ngoại trừ 1701 

36 18061038 Cocoa powder, sweetened, nesoi, not subject to add US note 1 to Ch. 18 CTH ngoại trừ 1701 

37 18061055 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, described in add US note 2 to Ch. 17: 
not subject to add US note 7 to Ch. 17 

CTH ngoại trừ 1701 

38 18061075 Cocoa powder, o/90% by dry wt of sugar, nesoi CTH ngoại trừ 1701 

39 19019043 Dairy preps o/10% by wt of milk solids (descr. in add US note 1 to Ch. 4), nesoi, 
not subject to gen note 15 or add US note 10 to Ch.4 

CTH ngoại trừ từ nhóm 0401 đến 
0406. Quy tắc này không áp dụng 
sau khi mức thuế suất đối với mã HS   
04022150 đã về 0 dành cho New 
Zealand. 

40 21069046 Syrups from cane/beet sugar, nesoi, w/added coloring but not added flavoring, 
not subject to gen note 15 or add US note 5 to Ch. 17 

CTH ngoại trừ Chương 17 

41 21069066 Food preps, nesoi, o/10% by wt of milk solids, dairy prods, descr. in add US 
note 1 to Ch.4: not subject to Ch4 US note 10, not GN15 

CC ngoại trừ từ nhóm 0401 đến 
0406 hoặc chế phẩm từ sữa của 
phân nhóm 1901.90 hoặc 2106.90  
chứa từ 10% trở lên sữa ở thể rắn 
đã làm khô 

42 39219019 Non-adhesive plates, sheets, film, foil and strip, of non-cellular plastics 
combined with textile materials, nesoi, not over 1.492 kg/sq m 

CTSH 

43 40111010 New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on motor cars (including 
station wagons and racing cars) 

CTH 

44 40111050 New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and racing cars) 

CTH 

45 40112010 New pneumatic radial tires, of rubber, of a kind used on buses or trucks CTH 

46 40112050 New pneumatic tires excluding radials, of rubber, of a kind used on buses or 
trucks 

CTH 

47 51061000 Yarn of carded wool, containing 85 percent or more by weight of wool, not put 
up for retail sale 

CTH ngoại trừ từ nhóm 5107 
đến 5110, với điều kiện sự 
chuyển đổi mã HS này là kết quả 
của quá trình xe sơị  



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

48 51062000 Yarn of carded wool, containing less than 85 percent by weight of wool, not put 
up for retail sale 

CTH ngoại trừ từ nhóm 5107 
đến 5110, với điều kiện sự 
chuyển đổi mã HS này là kết quả 
của quá trình xe sơị 

49 51071030 Yarn of combed wool, containing 85% or more by weight of wool, not put up 
for retail sale, of wool fiber avg diameter 18.5 micron or < 

CTH ngoại trừ từ nhóm 5106 
hoặc 5108-5110, với điều kiện 
sự chuyển đổi mã HS này là kết 
quả của quá trình xe sơị 

50 51072060 Yarn of combed wool, containing less than 85 percent by weight of wool, not 
put up retail sale, nesoi 

CTH ngoại trừ từ nhóm 5106 
hoặc 5108-5110, với điều kiện 
sự chuyển đổi mã HS này là kết 
quả của quá trình xe sơị 

51 51091090 Yarn of wool nesoi, or fine animal hair nesoi, over 85% or > of that wool/hair, 
put up for retail sale, nesoi 

CTH ngoại trừ từ nhóm 5106 
hoặc 5108-5110, với điều kiện 
sự chuyển đổi mã HS này là kết 
quả của quá trình xe sơị 

52 51099090 Yarn of wool nesoi, or fine animal hair nesoi, < 85% of that wool/hair, put up 
for retail sale, nesoi 

CTH ngoại trừ từ nhóm 5106 
hoặc 5108-5110, với điều kiện 
sự chuyển đổi mã HS này là kết 
quả của quá trình xe sơị 

53 56074130 Binder or baler twine, of polyethylene or polypropylene, nesoi Đối với các sợi liên tục, bao gồm 
cả dải, CTH, ngoại trừ từ nhóm 
5001 đến 5007, 5401 đến 5406, 
và 5501 đến 5511, với điều kiện 
sự chuyển đổi mã HS này là kết 
quả của quá trình đùn sợi; hoặc 
đối với xơ staple: CTH ngoại trừ 
từ nhóm  5106 đến 5110, 5204 
đến 5207, 5306 đến 5308, và 
5508 đến 5511, với điều kiện sự 
chuyển đổi mã HS này là kết quả 
của quá trình xe sơị 

54 62052020A Men's or boys' shirts, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi  EX-OUT: dress 
shirts  

CC với điều kiện hàng hóa được 
cắt và may 

55 62063030A Women's or girls' blouses and shirts, not knitted or crocheted, of cotton, nesoi  
EX-OUT: dress shirts and blouses 

CC với điều kiện hàng hóa được 
cắt và may 

56 64011000 Waterproof footwear, not mechanically assembled, w/outer soles & uppers of 
rubber or plastics, w/metal toecap 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

57 64019290 Waterproof footwear, not mechanically asmbld., w/outer soles and upper of 
rubber or plastics, nesoi, covering ankle but not knee 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

58 64019910 Waterproof footwear, not mechanically assembled, w/outer soles & uppers of 
rubber or plastics, covering the knee 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

59 64019930 Waterproof protect. footwear, not mechanically asmbld., w/outer soles and 
uppers of rubber or plastics, not cover ankle, w/o closures 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

60 64019960 Waterproof protect. footwear, not mechanically asmbld., w/outer soles and 
uppers of rubber or plastics, not cover ankle, w/closures 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

61 64029110 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, w/metal toe-cap, 
designed as a protection against liquids, chemicals, weather 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

62 64029180 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, covering ankle, 
nesoi, valued o/$6.50 but n/o $12/pair 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

63 64029990 Footwear w/outer soles & uppers of rubber or plastics, nesoi, n/cov. ankle, 
nesoi, valued over $12/pair 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

64 64034030 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of 
leather, w/protective metal toe-cap, welt 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

65 64034060 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/leather/comp. leather & uppers of 
leather, w/protective metal toe-cap, n/welt 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

66 64039130 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/composition leather & uppers of 
leather, covering the ankle, welt 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

67 64039160 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/composition leather & uppers of 
leather, covering the ankle, n/welt, for men, youths and boys 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

68 64039190 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, 
cov. ankle, n/welt, for persons other than men/youths/boys 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

69 64039940 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, 
n/cov. ankle, welt, nesoi 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

70 64039960 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, 
n/cov. ankle, n/welt, for men, youths and boys, nesoi 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

71 64039990 Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather & uppers of leather, 
n/cov. ankle, for women/child./infants, val. over $2.50/pair 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

72 64041120 Sports & athletic footwear w/outer soles of rubber/plastics & uppers of textile, 
w/ext. surf. of uppers over 50% leather 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

73 64041920 Footwear w/outer soles of rubber/plastics & uppers of textile, nesoi, designed 
as a protection against liquids, chemicals & weather 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

74 64041990 Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of textile, nesoi, val. o/$12/pr CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

75 64059090 Footwear, nesoi, w/outer soles and uppers other than of 
rubber/plastics/leather/comp. leather/textile materials 

CTH ngoại trừ từ mũ giày có mã HS  
6406.10 hoặc các bộ phận của mũ  
giày thuộc phân nhóm 6406.90 

76 69081010 Glazed ceramic tiles, cubes & similar arts. w/largest area enclosable in sq. 
w/sides under 7 cm & n/o 3229 tiles/m2, bound by straight lines 

CC  

77 69081050 Glazed ceramic tiles, cubes & similar arts. w/largest area enclosable in sq. 
w/sides under 7 cm, nesoi 

CC  

78 69089000 Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic 
cubes and the like, nesoi 

CC  

79 69111010 Porcelain or china hotel, restaurant & non-household table and kitchenware CC  

80 69111035 Porcelain or china (o/than bone china) househld tabl. & kitch.ware in sets in 
which aggregate val. of arts./US note 6(b) n/o $56 

CC  

81 69111037 Porcelain or china (o/than bone china) househld tabl. & kitch.ware in sets in 
which aggregate val. of arts./US note 6(b) o/$56 n/o $200 

CC  

82 69111038 Porcelain or china (o/than bone china) househld tabl. & kitch.ware in sets in 
which aggregate val. of arts./US note 6(b) o/$200 

CC  

83 69111045 Porcelain or china (o/than bone china) household mugs and steins w/o 
attached pewter lids 

CC  

84 69111052 Porcelain or china (o/than bone china) hsehld tabl/kit.ware n/in 
specif.sets,cups o/$8 but n/o $29/dz, saucers o/$5.25 but n/o $18.75/dz,etc 

CC  

85 69111058 Porcelain or china (o/than bone china) hsehld tabl/kit ware n/in specif. sets, 
cups o/$29/dz, saucers o/$18.75/dz, bowls o/$33/dz, etc. 

CC  

86 69111060 Porcelain or china (o/than bone china) household serviette rings CC  

87 69120020 Ceramic (o/than porcelain or china) hotel, restaurant or non-household 
tableware and kitchenware 

CC  

88 69120039 Ceramic (o/than porcelain or china) household table and kitchenware, in sets in 
which aggregate val. of arts./US note 6(b) o/$38 

CC  

89 70099110 Glass mirrors (o/than rearview mirrors), unframed, n/o 929 cm2 in reflecting 
area 

CTH 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

90 70099210 Glass mirrors (o/than rearview mirrors), framed, n/o 929 cm2 in reflecting area CTH 

91 70131010 Transparent glass-ceramic kitchenware 75% by vol. crystalline, of lithium 
aluminosilicate, w/low lin. coefficient of expansion 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

92 70131050 Glass-ceramic ware of a kind used for household, office, indoor decoration or 
similar purposes, nesoi 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

93 70132210 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued n/over $1 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

94 70132220 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued o/$1 but n/over $3 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

95 70132230 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued o/$3 but n/over $5 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

96 70132250 Stemware drinking glasses of lead crystal, valued over $5 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

97 70132805 Stemware of pressed and toughened (specially tempered) glass, o/than lead 
crystal 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

98 70132810 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, valued 
n/over $0.30 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

99 70132820 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, valued 
o/$0.30 but n/over $3 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

100 70132830 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, cut or 
engraved, valued o/$3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

101 70132840 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, cut or 
engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

102 70132850 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, not cut 
or engraved, valued o/$3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

103 70132860 Stemware, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead crystal, not cut 
or engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

104 70133310 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued n/over $1 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

105 70133320 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued o/$1 but n/over $3 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

106 70133330 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued o/$3 but n/over $5 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

107 70133350 Drinking glasses, nesoi, of lead crystal, valued over $5 each CTH ngoại trừ nhóm 7010 

108 70133705 Drinking glasses, nesoi, of pressed and toughened (specially tempered) glass, 
o/than lead crystal 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

109 70133710 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead 
crystal, valued n/over $0.30 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

110 70133720 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead 
crystal, valued o/$0.30 but n/over $3 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

111 70133730 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead 
crystal, cut or engraved, valued o/$3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

112 70133740 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead 
crystal, cut or engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

113 70133750 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead 
crystal, not cut or engraved, valued o/$3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

114 70133760 Drinking glasses, nesoi, o/than of pressed and toughened glass, o/than lead 
crystal, not cut or engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

115 70134110 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead 
crystal, valued n/over $1 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

116 70134120 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead 
crystal, valued over $1 but n/over $3 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

117 70134130 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead 
crystal, valued over $3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

118 70134150 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of lead 
crystal, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

119 70134210 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of pressed 
and toughened low coefficient of heat expansion glass 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

120 70134220 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of low 
coefficient of heat expansion glass, n/o $3 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

121 70134230 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of low 
coefficient of heat expansion glass, over $3 but n/o $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

122 70134240 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of low 
coefficient of heat expansion, over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

123 70134910 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), of pressed 
and toughened glass, nesoi 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

124 70134920 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, valued 
n/over $3 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

125 70134930 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, cut or 
engraved, valued over $3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

126 70134940 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, cut or 
engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

127 70134950 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, n/cut 
or engraved, valued over $3 but n/o $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

128 70134960 Glassware for table or kitchen purposes (o/than drinking glasses), nesoi, n/cut 
or engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

129 70139110 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, 
valued n/over $1 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

130 70139120 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, 
valued over $1 but n/over $3 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

131 70139130 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, 
valued over $3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

132 70139150 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of lead crystal, 
valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

133 70139910 Glassware, nesoi, decorated/colored within the body prior to solidification; 
millefiori glassware; glassware colored & w/bubbles etc 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

134 70139920 Glassware for toilet/office/indoor decor. & similar purposes, of pressed and 
toughened (specially tempered) glass 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

135 70139930 Smokers' articles of glass, nesoi; perfume bottles of glass fitted with ground 
glass stoppers, nesoi 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

136 70139935 Votive-candle holders of glass, nesoi CTH ngoại trừ nhóm 7010 

137 70139940 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, valued 
n/over $0.30 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

138 70139950 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, valued 
over $0.30 but n/over $3 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

139 70139960 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, cut or 
engraved, valued over $3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

140 70139970 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, cut or 
engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

141 70139980 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, n/cut or 
engraved, valued over $3 but n/over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

142 70139990 Glassware for toilet/office/indoor decor. or similar purposes, nesoi, n/cut or 
engraved, valued over $5 each 

CTH ngoại trừ nhóm 7010 

143 84073360 Spark-ignition reciprocating piston engines, for other veh. of 8701.20, 8702, 
8703 or 8704, cylinder cap. > 250 cc > or = 1, 000 cc, nesoi 

CTH 

144 84073418 Spark-ignition reciprocating piston engines for vehicles of 8701.20 or 8702-
8704, cylinder cap. over 1000 cc to 2000 cc, new 

CTH 

145 84073448 Spark-ignition reciprocating piston engines for vehicles of 8701.20 or 8702-
8704, cylinder capacity over 2000 cc, new 

CTH 

146 84099130 Aluminum cylinder heads for spark-ignition internal combustion piston engines 
for vehicles of 8701.20 or 8702-8704 

CTH hoặc thành phẩm được tạo nên 
từ nguyên liệu  được phân loại cùng 
Nhóm với thành phẩm 

147 84099150 Parts nesoi, used solely or principally with spark-ignition internal-combustion 
piston engines for vehicles of head 8701.20, 8702-8704 

CTH hoặc thành phẩm được tạo nên 
từ nguyên liệu  được phân loại cùng 
Nhóm với thành phẩm 

148 84099192 Parts nesoi, used solely or principally with spark-ignition internal-combustion 
piston engines for marine propulsion 

CTH hoặc thành phẩm được tạo nên 
từ nguyên liệu  được phân loại cùng 
Nhóm với thành phẩm 

149 84099199 Parts nesoi, used solely or principally with spark-ignition internal-combustion 
piston engines of heading 8407, nesoi 

CTH hoặc thành phẩm được tạo nên 
từ nguyên liệu  được phân loại cùng 
Nhóm với thành phẩm 

150 84099991 Parts nesoi, used solely or principally with the engines of heading 8408, for 
vehicles of heading 8701.20, 8702, 8703, 8704 

CTH hoặc thành phẩm được tạo nên 
từ nguyên liệu  được phân loại cùng 
Nhóm với thành phẩm 

151 87012000 Road tractors for semi-trailers CTH ngoại trừ 8706 

152 87021030 Motor vehicles, w/diesel engine, for transport of 16 or more persons incl. the 
driver 

CTH ngoại trừ 8706 

153 87021060 Motor vehicles, w/diesel engine, for transport of 10 but not more than 15 
persons 

CTH ngoại trừ 8706 

154 87029030 Motor vehicles, w/other than diesel engine, for transport of 16 or more 
persons 

CTH ngoại trừ 8706 

155 87029060 Motor vehicles, w/other than diesel engine, for transport of 10 but not more 
than 15 persons 

CTH ngoại trừ 8706 

156 87031010 Motor vehicles specially designed for traveling on snow CTH ngoại trừ 8706 

157 87031050 Golf carts and similar motor vehicles CTH ngoại trừ 8706 

158 87032100 Mtr cars & o/mtr. vehicles for transport of persons, w/spark-ign. int. combust. 
recip. piston engine w/cyl. cap. n/o 1000 cc 

CTH ngoại trừ 8706 

159 87032200 Mtr cars & o/mtr. vehicles for transport of persons, w/spark-ign. int. combust. 
recip. piston engine w/cyl. cap. o/1000 cc n/o 1500 cc 

CTH ngoại trừ 8706 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

160 87032300 Mtr cars & o/mtr. vehicles for transport of persons, w/spark-ign. int. combust. 
recip. piston engine w/cyl. cap. o/1500 cc n/o 3000 cc 

CTH ngoại trừ 8706 

161 87032400 Mtr cars & o/mtr. vehicles for transport of persons, w/spark-ign. int. combust. 
recip. piston engine w/cyl. cap. o/ 3000 cc 

CTH ngoại trừ 8706 

162 87033100 Mtr cars & o/mtr. vehicles for transport of persons, w/compress.-ign. int. 
combust. recip. piston engine w/cyl. cap. n/o 1500 cc 

CTH ngoại trừ 8706 

163 87033200 Mtr cars & o/mtr. vehicles for transport of persons, w/compress.-ign. int. 
combust. recip. piston engine w/cyl. cap. o/1500 cc n/o 2500 cc 

CTH ngoại trừ 8706 

164 87033300 Mtr cars & o/mtr. vehicles for transport of persons, w/compress.-ign. int. 
combust. recip. piston engine w/cyl. cap. o/2500 cc 

CTH ngoại trừ 8706 

165 87039000 Mtr cars & other motor vehicles for transport of persons, o/than w/spark ign. 
or compress. ign. recip. piston engine, nesoi 

CTH ngoại trừ 8706 

166 87042100 Mtr. vehicles for transport of goods, w/compress.-ign. int. combust. recip. 
piston engine, w/G.V.W. not over 5 metric tons 

CTH ngoại trừ 8706 

167 87042210 Mtr. vehicles for transport of goods, cab chassis, w/compress.-ign. int. 
combust. recip. piston engine, w/G.V.W. o/5 but n/o 20 metric tons 

CTH ngoại trừ 8706 

168 87042250 Mtr. vehicl. for transport of goods (o/than cab chassis), w/compress.-ign. int. 
combust. recip. piston engine, w/G.V.W. o/5 but n/o 20 mtons 

CTH ngoại trừ 8706 

169 87042300 Mtr. vehicles for transport of goods, w/compress.-ign. int. combust. recip. 
piston engine, w/G.V.W. over 20 metric tons 

CTH ngoại trừ 8706 

170 87043100 Mtr. vehicles for transport of goods, w/spark.-ign. int. combust. recip. piston 
engine, w/G.V.W. not over 5 metric tons 

CTH ngoại trừ 8706 

171 87043200 Mtr. vehicles for transport of goods, w/spark.-ign. int. combust. recip. piston 
engine, w/G.V.W. over 5 metric tons 

CTH ngoại trừ 8706 

172 87049000 Mtr. vehicles for transport of goods, o/than w/compress. ign. or spark ign. 
recip. piston engine, nesoi 

CTH ngoại trừ 8706 

173 87060003 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles for transport of goods of 8704.21 or 
8704.31 

CTH 

174 87060005 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles of 8701.20, 8702, & 8704 (except 
8704.21 or 8704.31) 

CTH 

175 87060015 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles for transport of persons of 8703 CTH 

176 87060025 Chassis fitted w/engines, for mtr. vehicles of heading 8705 CTH 

177 87060050 Chassis fitted w/engines, for tractors (o/than for agric. use) and other motor 
vehicles nesoi 

CTH 

178 87071000 Bodies (including cabs), for mtr. vehicles for transport of persons of heading 
8703 

CTH 

179 87079050 Bodies (including cabs), for mtr. vehicles (o/than tract. for agri. use) of 
headings 8701-8705 (except 8703) 

CTH 

180 87081030 Pts. & access. for mtr vehicles of headings 8701 to 8705, bumpers CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

181 87081060 Pts. & access. of mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, parts of bumpers CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

182 87082100 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, safety seat 
belts 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

183 87082915 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, door 
assemblies 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

184 87082925 BODY STAMPINGS OF MOTOR VEHICLES, NESOI CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

185 87082950 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, nesoi CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

186 87083050 Pts. & access. of mtr. vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, brakes and servo-
brakes & pts thereof 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

187 87084011 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701.20, 8702, 8703 or 8704, gear boxes CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

188 87084050 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8705, gear boxes CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

189 87084075 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for gear 
boxes, nesoi 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

190 87085051 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, drive axles w/differential (whether or 
not w/other transm. components) 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

191 87085061 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702, and 8704-8705, drive axles 
w/different. (wheth or not w/oth transm components) 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

192 87085065 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, of 8702, and of 8704-8705, non-
driving axles 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

193 87085079 Pts. & access. of mtr. vehic. for transp. of persons of 8703, parts of non-driving 
axles 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

194 87085085 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, half-shafts CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

195 87085089 Pts. & access. of motor vehicles of 8703, parts, nesoi, of drive axles w/different. 
(wheth or not w/oth transm components) 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

196 87085091 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702 and 8704-8705, parts of non-
driving axles 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

197 87085095 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702 and 8704-8705, half-shafts CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

198 87085099 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, 8702 and 8704-8705, parts, nesoi, 
of drive axles w/different. (wheth or not w/oth transm compo 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

199 87087045 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, road wheels CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

200 87087060 Pts. & access. of mtr. vehicc of 8701, nesoi, and of 8702-8705, pts. & access. for 
road wheels 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

201 87088013 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, McPherson 
struts 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

202 87088016 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and of 8702-8705, suspension shock 
absorbers (o/than McPherson struts) 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

203 87088065 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for 
suspension systems nesoi 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

204 87089150 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, radiators CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

205 87089175 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of 
radiators, nesoi 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 



  
Mã HS 8 số Mô tả hàng hóa Quy tắc khác biệt thuế 

206 87089250 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, mufflers & exhaust 
pipes 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

207 87089275 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of 
mufflers, nesoi 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

208 87089360 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, clutches CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

209 87089375 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. of clutches CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

210 87089450 Pts. & access. of mtr. vehic. of 8701, nesoi, and 8702-8705, steering wheels, 
steering columns and steering boxes 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

211 87089475 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of 
steering wheels/columns/boxes, nesoi 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

212 87089505 Pts. & access. of bodies for mtr. vehicles of headings 8701 to 8705, inflators & 
modules for airbags 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

213 87089520 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, parts of safety 
airbags with inflater system 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

214 87089955 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, vibration 
control goods containing rubber 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

215 87089958 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, double flanged 
wheel hub units w/ball bearings 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

216 87089968 Pts. & access. of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705, pts. for power 
trains nesoi 

CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

217 87089981 Pts. & access., nesoi, of motor vehicles of 8701, nesoi, and 8702-8705 CTSH hoặc thành phẩm được tạo 
nên từ nguyên liệu  được phân loại 
cùng Phân nhóm với thành phẩm 

 

 

 



 
 

 


