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Phụ lục 1a 

 

Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, được hưởng ưu đãi giảm 50% 

thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA khi nhập khẩu vào Lào 

 

Số 

TT 

Mã HS 

AHTN 

2012 

Mô tả 

1 0106.19.00 - - Loại khác 

2 0106.20.00 - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 

   - Các loại chim: 

3 0106.31.00 - - Chim săn mồi 

4 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 0106.33.00 - - Đà điểu; Emus (Dromaius novaehollandiae) 

6 0106.39.00 - - Loại khác 

   - Côn trùng 

7 0106.41.00 - - Ong 

8 0106.49.00 - - Loại khác 

9 0106.90.00 - Loại khác 

  02.03 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh 

   - Tươi hoặc ướp lạnh: 

10 0203.11.00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 

11 0203.12.00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 

12 0203.19.00 - - Loại khác 

   -  Đông lạnh: 

13 0203.21.00 - - Thịt cả con và nửa con không đầu 

14 0203.22.00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 

15 0203.29.00 - - Loại khác 

  02.10 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: 

16 0210.11.00 - - Thịt mông, thịt vai và các mảnh của chúng, có xương 

17 0210.12.00 - - Thịt dọi và các mảnh của chúng 

 0210.19 - - Loại khác: 

18 0210.19.30 - - - Thịt lợn muối xông khói hoặc thịt lọc không xương 

19 0210.19.90 - - - Loại khác 

20 0210.20.00 - Thịt trâu, bò 
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   - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ 

phẩm dạng thịt sau giết mổ: 

21 0210.91.00 - - Của bộ động vật linh trưởng 

 0210.92 - - 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); của hải cẩu, 

sư tử biển và con moóc (động vật có vú thuộc chi Pinnipedia): 

22 0210.92.10 - - 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)  

 

23 0210.92.90 - - - Loại khác 

24 0210.93.00 - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa) 

 

 0210.99 - - Loại khác 

25 0210.99.10 - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô, đông lạnh 

26 0210.99.20 - - - Da lợn khô   

27 0210.99.90 - - - Loại khác 

 

Ghi chú:  

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

2012 

2. Chứng nhận xuất xứ của các mặt hàng trên được cấp theo Form S 

 


