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BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 04/2018/TT-BCT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018 

THÔNG TƯ 
Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối  

và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN 
 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Thực hiện cam kết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng 
hóa ASEAN;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc không áp dụng hạn 
ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN. 

Điều 1. Quy định chung 

1. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng muối 
và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN; đáp ứng các quy định về xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa Mẫu D theo quy định của pháp luật hiện hành. Mã số hàng hóa 
của mặt hàng muối và trứng gia cầm quy định cụ thể như sau: 

STT Mã số hàng hóa Tên hàng Ghi chú 

0407.21.00 và 
0407.90.10 

Trứng gà 

0407.29.10 và 
0407.90.20 

Trứng vịt, ngan 1 

0407.29.90 và 
0407.90.90 

Loại khác 

Trứng thương phẩm 
không có phôi 

2 2501 Muối  
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2. Việc nhập khẩu muối và trứng gia cầm từ các nước ASEAN không thuộc 
phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật về việc công bố lượng hạn 
ngạch thuế quan và quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan muối và 
trứng gia cầm hàng năm. 

Điều 2. Quy định thuế suất thuế nhập khẩu 
Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các 

nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2018./. 
 
 

BỘ TRƯỞNG 
 

Trần Tuấn Anh 
 
 

 
 
 
 
 
 


