
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 131/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015 

THÔNG Tư 
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối vói mặt hàng xơ staple 

tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biếu thuế xuất khau theo danh mục 
nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đổi với từng nhóm hàng, Biếu thuế 
nhập khấu ưu đãi theo danh mục nhổm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu 
đãi đôi với từng nhóm hàng; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành một sổ điểu của Luật Thuế xuất khấu, Thuế nhập khấu; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế 
nhập khâu ưu đãi đôi với mặt hàng xơ staple tong hợp từ các polyeste mã hàng 
5503.20.00 tại Biếu thuế nhập khấu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư so 
164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh. 

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple 
tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu 
đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ 
Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh 



mục mặt hàng chịu thuế như sau: 

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuê suât 
(%) 

55Ể03 Xơ staple tông hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc 
chưa gia công cách khác để kéo sợiễ 
- Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác: 

5503.11.00 - - Từ các aramit 0 
5503.19.00 - - Loai khác 0 
5503.20.00 - Từ các polyeste 2 
5503.30.00 - Từ acrylic hoặc modacrylic 0 
5503.40.00 -Từ polypropy len  0 
5503.90.00 - Loai khác 0 

Điều 2. Hiệu lực thỉ hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày-11 tháng'íữnăm 2015./ 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; 
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cục Hải quan tinh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). 
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