
Tên biểu thuế Ký hiệu
NKƯĐ 40/NHN: 80
VAT 5
VAT 10
VAT *

VAT *, 5

VAT *, 10

VAT *, ?
UĐĐB 15

UĐĐB 0 (-PH, MY)

UĐĐB *

UĐĐB 0/5

UĐĐB 0 (GIC)

VN-EAEU Q

CPTPP M: 10,3; #: 0

CPTPP TRQ1

CPTPP TRQ2

XK 0/2



Giải thích từ ngữ
Hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan, trong hạn ngạch thuế suất là 40%, ngoài 
Thuế suất thuế GTGT là 5%
Thuế suất thuế GTGT là 10%
Mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
Mặt hàng là đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu tự sản xuất, đánh bắt bán ra, ở 
khâu nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% ở khâu kinh doanh 
Mặt hàng là vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ 
nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác (nhóm 71.08) thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nhưng phải chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất, gia công 
Mặt hàng không chịu thuế GTGT
Thuế suất là 15%
Thuế suất là 0% trừ các nước trong ngoặc không được áp dụng thuế suất ƯĐĐB
(Trong VD:  hàng hóa từ Philipin và Malaysia không được hưởng thuế suất thuế NK 
Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất ƯĐĐB tại thời điểm tương ứng
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được chi tiết theo mã 10 số (khi thuế suất có ký 
tự gạch chéo), trong khi danh mục hàng hóa XNK chỉ chi tiết đến mã 8 số. Để áp 
đúng thuế suất cần mở Biểu thuế ưu đãi đặc biệt tương ứng để tra cứu 
Hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên áp 
Hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ Liên minh Kinh tế Á - Âu và các 
nước thành viên với thuế suất trong hạn ngạch được chi tiết tại Danh mục hàng hóa 
áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện Hiệp 
định VN-EAEU FTA giai đoạn 2018 - 2022; lượng hạn ngạch để thực hiện Hiệp định 
VN-EAEU FTA do Bộ Công Thương công bố và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài 
M là viết tắt của Mehico, # là viết tắt của các nước còn lại tham gia hiệp định CPTPP.
Ở đây, thuế NK từ Mehico là 10,3%, thuế NK từ các nước khác tham gia Hiệp định là 
0% (Tương tự với biểu thuế XK ưu đãi CPTPP)
Các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan theo lượng hạn ngạch thuế quan hàng 
năm theo quy định của Bộ Công Thương
Các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan theo lượng hạn ngạch thuế quan thực 
hiện Hiệp định CPTPP theo quy định của Bộ Công Thương
Hàng hóa XK được chi tiết đến mã 10 số, phải tra Biểu thuế XK để xem thuế suất 

GIẢI THÍCH CÁC KÝ HIỆU TRONG BIỂU THUẾ



Ký hiệu Tên quốc gia
BN Bru-nây Đa-rút-xa-lam
KH Cam-pu-chia
ID In-đô-nê-xi-a
LA Lào

MY Ma-lay-xi-a

MM Mi-an-ma

PH Phi-líp-pin,
SG Xinh-ga-po

TH Thái Lan

CN Trung Quốc

VN Việt Nam

KR Hàn Quốc
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