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LỜI MỞ ĐẦU 

Rau quả là một trong những mặt hàng mang tính chiến lược của ngành nông nghiệp Việt Nam 

với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây. Riêng năm 2018, kim ngạch xuất 

khẩu rau quả của Việt Nam đã tăng 10.8% so với năm 2017, lên tới 3.52 tỷ USD. Thị trường 

xuất khẩu rau quả chính là Trung Quốc và Hoa Kỳ; đồng thời, một số thị trường mới như 

Nhật Bản, Hàn Quốc đang có tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận. Ngoại trừ Hoa Kỳ, hầu như 

tất cả các thị trường lớn và tiềm năng của xuất khẩu rau quả Việt Nam đều là các thị trường 

mà Việt Nam đang hoặc sắp có Hiệp định thương mại tự do (FTA). 

Tính tới hết năm 2019, Việt Nam đã có 12 FTA có hiệu lực (mới nhất là Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương – CPTPP và Hiệp định Thương mại Tự do 

ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc), 01 FTA đã ký kết (Hiệp định Thương mại tự do Việt 

Nam – EU), và đang trong quá trình đàm phán 03 FTA khác với tổng cộng 57 đối tác thương 

mại trên thế giới.  

Với các cam kết chủ đạo là loại bỏ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa, trong đó có các sản 

phẩm rau quả, các FTA mang đến cho các doanh nghiệp rau quả Việt Nam cơ hội được hưởng 

thuế suất ưu đãi và giảm bớt rào cản trong xuất khẩu sang các thị trường đối tác FTA, qua đó 

nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo dấu ấn cho rau quả Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Ngoài ra, đây cũng là một cơ hội để thu hút vốn đầu tư, chiếm lĩnh thị phần nội địa và cải 

cách doanh nghiệp trong ngành theo xu hướng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho 

sự phát triển bền vững.  

Nằm trong Chương trình hỗ trợ tư vấn và cung cấp thông tin hội nhập cho doanh nghiệp Việt 

Nam của Trung tâm WTO và Hội nhập – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cẩm 

nang doanh nghiệp “TỔNG HỢP CAM KẾT TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ 

DO (FTA) ĐỐI VỚI NGÀNH RAU QUẢ” được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho các 

doanh nghiệp rau quả Việt Nam các nội dung cam kết cơ bản trong các FTA mà Việt Nam 

đang hoặc sẽ thực thi, qua đó tận dụng tốt nhất có thể cơ hội từ các FTA này. 

Cẩm nang tóm tắt các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ liên quan đến sản phẩm 

rau quả (với mã HS bao gồm  Chương 7, Chương 8 và Chương 20) trong 13 FTA Việt Nam 

đã ký kết và một số thông tin liên quan trong các FTA đang đàm phán, bao gồm: Các cam kết 

cắt giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ hàng hóa, mẫu C/O. Ngoài ra, Cẩm nang cũng đề xuất 

một số lưu ý và kiến nghị với doanh nghiệp rau quả Việt Nam nhằm mục đích tận dụng tối đa 

lợi ích mà các FTA nói trên mang lại.  
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Hy vọng Cẩm nang doanh nghiệp “TỔNG HỢP CÁC CAM KẾT TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NGÀNH RAU QUẢ” sẽ trở thành ấn phẩm hữu ích cho 

các doanh nghiệp, Hiệp hội trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.  

Trung tâm WTO và Hội nhập 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

Cuốn Cẩm nang chỉ cung cấp các thông tin giới thiệu cơ bản cho doanh nghiệp về các cam 

kết. Để có thông tin chính xác và cụ thể về nội dung các cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu 

Văn kiện chính thức của Hiệp định thông qua website của Trung tâm WTO và Hội nhập 

(www.trungtamwto.vn) hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm theo địa chỉ: 

TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Địa chỉ:   Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội 

Email:  banthuky@trungtamwto.vn 

Tel:   84-24-35771458, Fax: 84-24-35771459 

Fanpage:  facebook.com/trungtamwtovahoinhap
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TỔNG QUAN CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO CỦA VIỆT NAM 

STT Tên Hiệp định Tình trạng Thành viên 

Các Hiệp định đã có hiệu lực 

1 
ASEAN – Hồng 

Kông (Trung Quốc) 

Ký kết ngày 12/11/2017 

Có hiệu lực tại Hồng Kông (Trung 

Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, 

Singapore và Việt Nam từ 

11/6/2019. 

Hồng Kông và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

2 

Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến 

bộ Xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) 

Tiền thân là TPP 

Ký kết vào 8/3/2018 

Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu 

lực tại Việt Nam từ 14/1/2019 

Canada, Mexico, Peru, 

Chile, New Zealand, 

Australia, Nhật Bản, 

Singapore, Brunei, 

Malaysia và Việt Nam. 

3 

Việt Nam – Liên 

minh Kinh tế Á – 

Âu (EAEU) 

Ký kết ngày 29/05/2015 

Có hiệu lực từ 05/10/2016 

Nga, Belarus, Amenia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan và 

Việt Nam 

4 
Việt Nam – Hàn 

Quốc (VKFTA) 

Ký kết ngày 05/05/2015 

Có hiệu lực từ 20/12/2015 
Hàn Quốc và Việt Nam 

5 
Việt Nam – Chile 

(VCFTA) 

Ký kết ngày 11/11/2011 

Có hiệu lực từ 01/01/2014 
Chile và Việt Nam 

6 
ASEAN - Ấn Độ 

(AIFTA) 

Ký kết Hiệp định khung về Hợp tác 

kinh tế toàn diện ngày 08/10/2003. 

Ngoài ra còn có các Hiệp định về 

Hàng hóa, Dịch vụ và Đầu tư. 

Có hiệu lực từ năm 2015. 

Ấn Độ và 10 nước ASEAN 

(trong đó có Việt Nam) 
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STT Tên Hiệp định Tình trạng Thành viên 

7 

ASEAN – Australia 

và New Zealand 

(AANZFTA) 

Ký kết ngày 27/02/2009 

Có hiệu lực từ 01/01/2010 

Australia, New Zealand và 

10 nước ASEAN (trong đó 

có Việt Nam) 

8 

Hiệp định Thương 

mại Hàng hóa 

ASEAN (ATIGA) 

Ký kết tháng 02/2009 

Có hiệu lực từ 17/05/2010 

10 nước ASEAN (Brunei, 

Campuchia, Indonesia, 

Lào, Malaysia, Myanmar, 

Philippines, Singapore, 

Thái Lan và Việt Nam) 

9 
Việt Nam – Nhật 

Bản (VJEPA) 

Ký kết ngày 25/12/2008, chính 

thức có hiệu lực 01/10/2009 
Nhật Bản và Việt Nam 

10 
ASEAN – Nhật Bản 

(AJCEP) 

Ký kết tháng 4/2008 

Có hiệu lực từ 01/12/2008 

Nhật Bản và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

11 
ASEAN – Hàn Quốc 

(AKFTA) 

Ký kết Hiệp định khung về Hợp tác 

Kinh tế Toàn diện năm 2005. 

Ngoài ra còn có 04 Hiệp định khác 

về Thương mại Hàng hóa, Dịch vụ 

và Đầu tư. 

Có hiệu lực từ năm 2009 

Hàn Quốc và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

12 
ASEAN – Trung 

Quốc (ACFTA) 
Ký kết và có hiệu lực từ năm 2003 

Trung Quốc và 10 nước 

ASEAN (trong đó có Việt 

Nam) 

13 

Hiệp định về Khu 

vực Mậu dịch Tự do 

ASEAN (AFTA) 

Ký kết và có hiệu lực từ ngày 

30/01/2003 

Từ 2010 thay thế bằng Hiệp định 

Thương mại hàng hóa ASEAN 

(ATIGA) 

10 nước ASEAN (Brunei, 

Campuchia, Indonesia, 

Lào, Malaysia, Myanmar, 

Philippines, Singapore, 

Thái Lan và Việt Nam) 
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STT Tên Hiệp định Tình trạng Thành viên 

Các Hiệp định đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực 

1 
Việt Nam – EU 

(EVFTA) 
Ký kết vào 30/6/2019 

Liên minh châu Âu (28 

nước thành viên) và Việt 

Nam 

Các Hiệp định chưa ký kết 

1 

Hiệp định Đối tác 

Kinh tế Toàn diện 

Khu vực (RCEP) 

Khởi động đàm phán vào  tháng 

05/2013, đã hoàn tất văn kiện đàm 

phán 

Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Ấn Độ, 

Australia, New Zealand và 

10 nước ASEAN (trong đó 

có Việt Nam) 

2 Việt Nam – Israel 

Khởi động đàm phán vào tháng 

12/2015 

Hiện vẫn đang trong quá trình đàm 

phán 

Israel và Việt Nam 

3 
Việt Nam – Khối 

EFTA 

Khởi động đàm phán vào tháng 

5/2012 

Hiện vẫn đang trong quá trình đàm 

phán 

Khối EFTA (Thụy Sỹ, Na 

Uy, Iceland, Liechtenstein) 

và Việt Nam 
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PHẦN I  

CAM KẾT CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGÀNH RAU QUẢ  

TRONG CÁC FTA ĐÃ CÓ HIỆU LỰC 

Chương 1: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc 

(AHKFTA) 

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định 

Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA). AHKFTA chính thức có hiệu 

lực với Hồng Kông và 5 nước thành viên ASEAN (bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái 

Lan và Việt Nam) kể từ ngày 11/6/2019, tương tự với AHKIA từ 17/6/2019. 

Hai hiệp định này bao hàm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch 

vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp và các lĩnh vực liên quan 

khác. Hiệp định được kỳ vọng sẽ cải thiện luật pháp, phát triển mở cửa thị trường và đối xử 

công bằng, bình đẳng trong thương mại và đầu tư, đồng thời đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, 

đầu tư và hợp tác giữa Hồng Kông và ASEAN.  

1.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

1.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong AHKFTA, Việt Nam cam kết cắt giảm đa số các dòng thuế rau quả theo lộ trình, trong 

đó khoảng 75% dòng thuế được cắt giảm theo lộ trình 10 năm. Ngoài ra, Việt Nam không cam 

kết thuế quan với 13 mặt hàng rau quả. 

Bảng 1: Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng rau quả 

Hồng Kông trong AHKFTA  

Chú thích 

Loại Lộ trình loại bỏ thuế 

HSL 

(High Sensitive list – Nhóm nhạy 

cảm cao) 

Mức thuế cam kết cuối lộ trình: =<50% 

Lộ trình cắt giảm: 

- 14 năm 

- Không cắt giảm đối với các dòng thuế có mức 

thuế bằng hoặc thấp hơn 50% vào thời điểm 

AHKFTA có hiệu lực 

SL 

(Sensitive List – Nhóm nhạy cảm) 

Mức thuế cam kết cuối lộ trình: 0-5% 

Lộ trình cắt giảm: 

- Giữ nguyên mức thuế MFN trong 06 năm đầu 

- Cắt giảm dần về mức 0-5% trong 06 năm tiếp theo 
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EL 

(Exclusion List – Nhóm chưa cam 

kết) 

Chưa cam kết thuế quan 

NT1 

(Normal Track 1 – Nhóm thông 

thường 1) 

Mức thuế cam kết cuối lộ trình: 0% 

Lộ trình cắt giảm: 

- Đối với các dòng thuế có mức thuế MFN trên 5% 

vào thời điểm AHKFTA có hiệu lực: Giảm dần 

đều về 0% trong vòng 03 năm đầu 

- Đối với các dòng thuế còn lại: Giảm xuống 0% 

muộn nhất là từ đầu năm thứ 4 

NT2 

(Normal Track 2 – Nhóm thông 

thường 2) 

Mức thuế cam kết cuối lộ trình: 0% 

Lộ trình cắt giảm: 

- Đối với các dòng thuế có mức thuế MFN trên 5% 

vào thời điểm AHKFTA có hiệu lực: Giảm dần 

đều mỗi 2 năm về 0% trong vòng 10 năm 

- Đối với các dòng thuế còn lại: Giảm xuống 0% 

muộn nhất là từ đầu năm thứ 11 

 

Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

  
Chương 7: Rau và một số loại củ, thân củ và 

rễ ăn được     

       

07,01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.     

0701.10.00 - Để làm giống 0 NT1 

0701.90.00 - Loại khác 20 NT2 

       

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 20 NT2 

       

07,03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau 

họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0703,10 - Hành tây, hành, hẹ     

  - - Hành tây:     

0703.10.11 - - - Củ giống 0 NT1 

0703.10.19 - - - Loại khác 15 NT2 

  - - Hành, hẹ     

0703.10.21 - - - Củ giống 0 NT1 

0703.10.29 - - - Loại khác 20 NT2 

0703,20 - Tỏi:     

0703.20.10 - - Củ giống 0 NT1 

0703.20.90 - - Loại khác 20 NT2 

0703,90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

0703.90.10 - - Củ giống 0 NT1 

0703.90.90 - - Loại khác 20 NT2 

       

07,04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp 

cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.     

       

0704,10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): 
    

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 
20 NT2 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 20 NT2 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 20 NT2 

0704,90 - Loại khác     

  - - Bắp cải:     

0704.90.11 - - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 20 NT2 

0704.90.19 - - - Loại khác 20 NT2 

0704.90.90 - - Loại khác 20 NT2 

       

07,05 Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  sativa )  và  rau  

diếp  xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc ướp 

lạnh. 
    

  - Rau diếp, rau xà lách:     

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 20 NT2 

0705.19.00 - - Loại khác 20 NT2 

  - Rau diếp xoăn:     

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 20 NT2 

0705.29.00 - - Loại khác 20 NT2 

       

07,06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ 

(salsify), cần củ (celeriac),  củ  cải  ri  (radish)  

và  các  loại  củ  rễ  ăn  được tương tự, tươi 

hoặc ướp lạnh. 

    

0706,10 - Cà rốt và củ cải:     

0706.10.10 - - Cà rốt 17 NT2 

0706.10.20 - - Củ cải 20 NT2 

0706.90.00 - Loại khác 20 NT2 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 
20 NT2 

       

07,08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh.     

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 20 NT2 

0708,20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :     

0708.20.10 - - Đậu Pháp 20 NT2 

0708.20.20 - - Đậu dài 20 NT2 

0708.20.90 - - Loại khác 20 NT2 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 20 NT2 

       

07,09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0709.20.00 - Măng tây 15 NT2 

0709.30.00 - Cà tím 15 NT2 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 15 NT2 

  - Nấm và nấm cục (truffle):     

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 15 NT2 

       

0709,59 - - Loại khác:     

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 15 NT2 

0709.59.90 - - - Loại khác 15 NT2 

0709,60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi 

Pimenta :     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 
12 NT1 

0709.60.90 - - Loại khác 12 NT1 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
15 NT2 

  - Loại khác:     

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 12 NT1 

0709.92.00 - - Ô liu 12 NT1 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita 

spp .) 13 NT1 

0709.99.00 - - Loại khác 12 NT1 

       

07,10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước), đông lạnh.     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

0710.10.00 - Khoai tây 10 NT2 

  
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: 

    

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 17 NT2 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
17 NT2 

0710.29.00 - - Loại khác 17 NT2 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt  lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 15 NT2 

0710.40.00 - Ngô ngọt 17 NT2 

0710.80.00 - Rau khác 17 NT2 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 17 NT2 

       

07,11 Rau  các  loại  đã  bảo  quản  tạm  thời  (ví  dụ,  

bằng  khí sunphurơ,  ngâm nước muối,  ngâm 

nước  lưu  huỳnh  hoặc ngâm trong  dung  dịch  

bảo  quản  khác),  nhưng  không  ăn ngay được. 

    

0711,20 - Ôliu:     

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15 NT2 

0711.20.90 - - Loại khác 15 NT2 

0711,40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:     

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 NT2 

0711.40.90 - - Loại khác 30 NT2 

  - Nấm và nấm cục (truffle):     

0711,51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:     

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 NT2 

0711.51.90 - - - Loại khác 30 NT2 

       

0711,59 - - Loại khác:     

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 NT2 

0711.59.90 - - - Loại khác 30 NT2 

0711,90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 
    

0711.90.10 - - Ngô ngọt 30 NT2 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 
30 NT2 

  - - Nụ bạch hoa     

0711.90.31 - - - Đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 
15 NT2 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

0711.90.39 - - - Loại khác 15 NT2 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 30 NT2 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được 

bảo quản bằng khí sunphurơ 30 NT2 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 30 NT2 

0711.90.90 - - Loại khác 30 NT2 

       

07,12 Rau  khô,  ở  dạng  nguyên,  cắt,  thái  lát,  vụn  

hoặc  ở  dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm.     

0712.20.00 - Hành tây 30 NT2 

  - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle):     

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 NT2 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 30 NT2 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 30 NT2 

0712,39 - - Loại khác:     

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 30 NT2 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 30 NT2 

0712.39.90 - - - Loại khác 30 NT2 

0712,90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0712.90.10 - - Tỏi 23 NT2 

0712.90.90 - - Loại khác 23 NT2 

       

07,13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.     

0713,10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):     

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.10.90 - - Loại khác 15 NT2 

0713,20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):     

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.20.90 - - Loại khác 15 NT2 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

0713,31 -  -  Đậu  thuộc  loài  Vigna  mungo  (L.)  

Hepper   hoặc  Vigna radiata (L.) Wilczek:     

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.31.90 - - - Loại khác 15 NT2 

0713,32 -   -   Đậu   hạt   đỏ   nhỏ   (Adzuki)   

(Phaseolus    hoặc   Vigna angularis ):     

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.32.90 - - - Loại khác 10 NT2 

0713,33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris):     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.33.90 - - - Loại khác 15 NT2 

0713,34 -   -   Đậu   bambara   (Vigna   subterranea    

hoặc   Voandzeia subterranea ):     

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.34.90 - - - Loại khác 10 NT2 

0713,35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):     

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.35.90 - - - Loại khác 10 NT2 

0713,39 - - Loại khác:     

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.39.90 - - - Loại khác 20 NT2 

0713,40 - Đậu lăng:     

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.40.90 - - Loại khác 10 NT2 

0713,50 -  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  major)  và  đậu  

ngựa  (Vicia  faba var. equina, Vicia faba var. 

minor) : 
    

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.50.90 - - Loại khác 10 NT2 

0713.60.00 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): 10 NT1 

0713,90 - Loại khác     

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT1 

0713.90.90 - - Loại khác 10 NT2 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

07,14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai 

lang và các loại củ  và rễ tương tự có hàm 

lượng tinh bột hoặc inulin cao,  tươi,  ướp  

lạnh,  đông  lạnh  hoặc  khô,  đã  hoặc  chưa 

thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ 

sago. 

    

0714,10 - Sắn:     

  
- - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên: 

    

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 10 NT1 

0714.10.19 - - - Loại khác 10 NT1 

  - - Loại khác:     

0714.10.91 - - - Đông lạnh 10 NT1 

       

0714.10.99 - - - Loại khác 10 NT1 

0714,20 - Khoai lang:     

0714.20.10 - - Đông lạnh 10 NT1 

0714.20.90 - - Loại khác 10 NT1 

0714,30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :     

0714.30.10 - - Đông lạnh 10 NT1 

0714.30.90 - - Loại khác 10 NT1 

0714,40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):     

0714.40.10 - - Đông lạnh 10 NT1 

0714.40.90 - - Loại khác 10 NT1 

0714,50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):     

0714.50.10 - - Đông lạnh 10 NT1 

0714.50.90 - - Loại khác 10 NT1 

0714,90 - Loại khác:     

  - - Lõi cây cọ sago:     

0714.90.11 - - - Đông lạnh 10 NT1 

0714.90.19 - - - Loại khác 10 NT1 

  - - Loại khác:     

0714.90.91 - - - Đông lạnh 10 NT1 

0714.90.99 - - - Loại khác 10 NT1 

       

  Chương 8: Quả và quả hạch (nút) ăn được; 

vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 

lớn 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

08,01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, 

tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột 

vỏ. 
    

  - Dừa:     

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 30 NT2 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 30 NT2 

0801.19.00 - - Loại khác 30 NT2 

  - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):     

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT2 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 30 NT2 

  - Hạt điều:     

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 5 NT1 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 25 NT2 

       

08,02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.     

  - Quả hạnh nhân:     

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 15 NT2 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 10 NT2 

  - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):     

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 20 NT2 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 20 NT2 

  - Quả óc chó:     

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 10 NT2 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 30 HSL 

       

  - Hạt dẻ (Castanea spp. ):     

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT2 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 30 NT2 

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):     

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 15 NT2 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 15 NT2 

  - Hạt macadamia (Macadamia nuts):     

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT2 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 30 NT2 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 30 NT2 

0802.80.00 - Quả cau 30 NT2 

0802.90.00 - Loại khác 30 NT2 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

       

08,03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. 
    

0803.10.00 - Chuối lá 25 NT2 

0803.90.00 - Loại khác 25 NT2 

       

08,04 Quả chà là,  sung,  vả,  dứa,  bơ,  ổi,  xoài và  

măng  cụt,  tươi hoặc khô.     

0804.10.00 - Quả chà là 30 NT2 

0804.20.00 - Quả sung, vả 30 NT2 

0804.30.00 - Quả dứa 30 NT2 

0804.40.00 - Quả bơ 15 NT2 

0804,50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:     

0804.50.10 - - Quả ổi 25 NT2 

0804.50.20 - - Quả xoài 25 NT2 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 25 NT2 

       

08,05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô. 
    

0805,10 - Quả cam:     

0805.10.10 - - Tươi 20 NT2 

0805.10.20 - - Khô 20 NT2 

0805.20.00 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam 

quýt tương tự 
30 NT2 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm   EL 

0805.50.00 -  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  Citrus  

limonum)   và  quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 
20 HSL 

0805.90.00 - Loại khác   EL 

       

08,06 Quả nho, tươi hoặc khô.     

0806.10.00 - Tươi 10 NT2 

0806.20.00 - Khô 13 NT2 

       

08,07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, 

tươi.     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

  
- Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): 

    

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 30 HSL 

0807.19.00 - - Loại khác 30 HSL 

0807,20 - Quả đu đủ     

0807.20.10  30 HSL 

0807.20.90 - - Loại khác 30 HSL 

       

08,08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi. 
    

0808.10.00 - Quả táo (apples) 10 NT1 

0808.30.00 - Quả lê 10 NT1 

0808.40.00 - Quả mộc qua 10 NT1 

       

08,09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận 

và mận gai, tươi.     

0809.10.00 - Quả mơ 20 NT2 

  - Quả anh đào:     

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 
10 NT2 

0809.29.00 - - Loại khác 10 NT2 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 20 NT2 

0809,40 - Quả mận và quả mận gai:     

0809.40.10 - - Quả mận 20 NT2 

0809.40.20 - - Quả mận gai 20 NT2 

       

08,10 Quả khác, tươi.     

0810.10.00 - Quả dâu tây 15 NT2 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 15 NT2 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 
15 NT2 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại 

quả khác thuộc chi Vaccinium 15 NT2 

0810.50.00 - Quả kiwi 7 NT1 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 30 HSL 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 25 NT2 

0810,90 - Loại khác     

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 25 NT2 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

0810.90.20 - - Quả vải 30 HSL 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 25 NT2 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 25 NT2 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 
25 NT2 

0810.90.60 - - Quả me 25 NT2 

  - - Loại khác     

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 25 NT2 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 25 NT2 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 25 NT2 

0810.90.99 - - - Loại khác 25 NT2 

       

       

08,11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín  trong  nước,  đông  lạnh,  đã  

hoặc  chưa  thêm  đường hoặc chất tạo ngọt 

khác. 
    

0811.10.00 - Quả dâu tây 30 NT2 

0811.20.00 -  Quả mâm xôi,  dâu  tằm, dâu  đỏ 

(loganberries), quả lý  chua đen, trắng hoặc đỏ 

và quả lý gai 
30 NT2 

0811.90.00 - Loại khác 30 HSL 

       

08,12 Quả  và  quả  hạch (nuts),  được bảo  quản  tạm 

thời (ví  dụ, bằng  khí  sunphurơ,  ngâm  nước  

muối,  nước  lưu  huỳnh hoặc  dung  dịch  bảo  

quản  khác),  nhưng  không  ăn  ngay được. 

    

0812.10.00 - Quả anh đào 30 NT2 

0812,90 - Loại khác:     

0812.90.10 - - Quả dâu tây 30 NT2 

0812.90.90 - - Loại khác 30 NT2 

       

08,13 Quả,  khô,  trừ  các  loại  quả  thuộc  nhóm  

08.01  đến  08.06; hỗn  hợp  các  loại  quả  

hạch  (nuts)  hoặc  quả  khô  thuộc Chương 

này. 

    

0813.10.00 - Quả mơ 30 NT2 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 30 HSL 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

0813.30.00 - Quả táo (apples) 30 NT2 

0813,40 - Quả khác:     

0813.40.10 - - Quả nhãn 30 HSL 

0813.40.20 - - Quả me 30 HSL 

0813.40.90 - - Quả khác 30 HSL 

0813,50 -  Hỗn  hợp  các  loại  quả  hạch  (nuts)  hoặc  

quả  khô  thuộc Chương này:     

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) 

chiếm đa số về trọng lượng 30 NT2 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng 

lượng 30 NT2 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 
30 NT2 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại 

(kể cả quất) 

chiếm đa số về trọng lượng 
30 NT2 

0813.50.90 - - Loại khác 30 NT2 

       

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các 

loại dưa (kể   cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô 

hoặc bảo quản tạm thời trong  nước  muối,  

nước  lưu  huỳnh  hoặc  trong  các  dung 

dịch bảo quản khác. 

10 NT2 

       

  Chương 20: Các chế phẩm từ rau, quả, quả 

hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây     

       

20,01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được 

khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

giấm hoặc axit acetic. 
    

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40 NT2 

2001,90 - Loại khác:     

2001.90.10 - - Hành tây 35 NT2 

2001.90.90 - - Loại khác 35 NT2 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

20,02 Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng  

cách  khác  trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc 

axit axetic. 
    

2002,10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 
    

2002.10.10  
30 NT2 

2002.10.90 - - Loại khác 30 NT2 

2002,90 - Loại khác:     

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 20 NT2 

2002.90.20 - - Bột cà chua 20 NT2 

2002.90.90 - - Loại khác 20 NT2 

       

20,03 Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  đã  chế  biến  

hoặc  bảo  quản bằng cách khác trừ bảo quản 

bằng giấm hoặc axit axetic. 
    

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 40 NT2 

2003,90 - Loại khác:     

2003.90.10 - -  Nấm cục (truffles) 40 NT2 

2003.90.90 - - Loại khác 40 NT2 

       

       

20,04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo  quản  bằng  giấm  hoặc  axit  

axetic,  đã  đông  lạnh,  trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06. 
    

2004.10.00 - Khoai tây 13 NT2 

2004,90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 
    

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 
40 NT2 

2004.90.90 - - Loại khác 40 NT2 

       

20,05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo  quản  bằng  giấm  hoặc  axit  

axetic,  không  đông  lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 20.06. 

    

2005,10 - Rau đồng nhất:     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 40 NT2 

2005.10.90 - - Loại khác 40 NT2 

2005,20 - Khoai tây:     

  
- - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng 

que:     

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 18 NT2 

2005.20.19 - - - Loại khác 18 NT2 

  - -  Loại khác:     

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 35 NT2 

2005.20.99 - - - Loại khác 35 NT2 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 35 NT2 

  
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 

    

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 35 NT2 

2005,59 - - Loại khác:     

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 35 NT2 

2005.59.90 - - - Loại khác 35 NT2 

2005.60.00 - Măng tây 30 NT2 

2005.70.00 - Ô liu 25 NT2 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 
40 NT2 

  
- Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 

    

2005.91.00 - - Măng tre 32 NT2 

2005,99 - - Loại khác:     

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 32 NT2 

2005.99.90 - - - Loại khác 32 NT2 

       

2006.00.00 Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả và các 

phần  khác  của cây, được bảo quản bằng 

đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong 

nước đường hoặc bọc đường). 
35 NT2 

       

20,07 Mứt,  thạch trái cây,  mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt,  bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả 

hạch (nuts), thu được từ quá trình đun nấu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt 

khác. 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 35 NT2 

  - Loại khác:     

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 35 NT2 

2007,99 - - Loại khác:     

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa 

hoặc dâu tây 40 NT2 

2007.99.90 - - - Loại khác 40 NT2 

       

20,08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác. 

    

  
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc 

chưa pha trộn với nhau:     

2008,11 - - Lạc:     

2008.11.10 - - - Lạc rang 30 NT2 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 18 NT2 

2008.11.90 - - - Loại khác 20 NT2 

2008,19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:     

2008.19.10 - - - Hạt điều 35 NT2 

2008.19.90 - - - Loại khác 18 NT2 

2008.20.00 - Dứa:   EL 

2008,30 - Quả thuộc chi cam quýt:     

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 40 NT2 

2008.30.90 - - Loại khác 40 NT2 

2008,40 - Quả lê     

2008.40.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 35 NT2 

2008.40.90 - - Loại khác 35 NT2 

2008,50 - Mơ     

2008.50.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 40 NT2 

2008.50.90 - - Loại khác 40 NT2 

2008,60 - Anh đào (Cherries):     

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 40 NT2 

2008.60.90 - - Loại khác 40 NT2 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

2008,70 - Đào, kể cả quả xuân đào:     

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 35 NT2 

2008.70.90 - - Loại khác 35 NT2 

2008,80 - Dâu tây     

       

2008.80.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 35 NT2 

2008.80.90 - - Loại khác 35 NT2 

  

-  Loại  khác,  kể  cả  dạng  hỗn  hợp  trừ  loại  

thuộc  phân  nhóm 

2008.19: 
    

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 40 NT2 

2008.93.00 -  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  

macrocarpon,  Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ):   EL 

2008,97 - - Dạng hỗn hợp:     

2008.97.10 - - - Từ  thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác của  cây, không  bao gồm  quả  hoặc  quả  

hạch  (nuts)  đã  hoặc  chưa  pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

30 NT2 

2008.97.20 -  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường hoặc 

chất  tạo ngọt  khác hoặc rượu 30 NT2 

2008.97.90 - - - Loại khác 30 NT2 

2008,99 - - Loại khác:     

2008.99.10 - - - Quả vải 40 NT2 

2008.99.20 - - - Quả nhãn   EL 

2008.99.30 - - - Từ  thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác của  cây, không  bao gồm  quả  hoặc  quả  

hạch  (nuts)  đã  hoặc  chưa  pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

40 NT2 

2008.99.40 -  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường hoặc 

chất  tạo ngọt  khác hoặc rượu   EL 

2008.99.90 - - - Loại khác   EL 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

20,09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và 

nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm 

rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác. 

    

  - Nước cam ép:     

2009.11.00 - - Đông lạnh 20 NT2 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 

20 30 NT2 

2009.19.00 - - Loại khác 30 NT2 

  
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm): 

    

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 NT2 

2009.29.00 - - Loại khác 35 NT2 

  
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt 

khác:     

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 NT2 

2009.39.00 - - Loại khác 35 NT2 

  - Nước dứa ép:     

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20   EL 

2009.49.00 - - Loại khác   EL 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 35 NT2 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):     

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 35 NT2 

2009.69.00 - - Loại khác 30 NT2 

       

  - Nước táo ép:     

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 30 NT2 

2009.79.00 - - Loại khác 25 NT2 

  
- Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác: 

    

2009,81 -  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  

macrocarpon,  Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 
    

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 
  EL 

2009.81.90 - - - Loại khác   EL 

2009,89 - - Loại khác:     

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 25 HSL 

  - - - Loại khác     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế cơ sở (%) 

(01/01/2014) 
Lộ trình  

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ   EL 

2009.89.99 - - - - Loại khác   EL 

2009,90 - Nước ép hỗn hợp:     

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 25 NT2 

2009.90.90 - - Loại khác 25 NT2 

 

1.1.2. Cam kết từ phía Hồng Kông, Trung Quốc 

Theo Hiệp định AHKFTA, phía Hồng Kông, Trung Quốc cam kết sẽ xóa bỏ toàn bộ thuế quan 

ở tất cả dòng thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực, bao gồm cả những dòng thuế với sản phẩm 

rau quả từ phía Việt Nam. 

1.2. Quy tắc xuất xứ 

1.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy tắc 

xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ (ASEAN hoặc Hồng Kông, 

Trung Quốc) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu chỉ từ những 

nguyên liệu có xuất xứ từ ASEAN hoặc Hồng Kông, Trung Quốc; hoặc 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 

định cụ thể trong Hiệp định. 

Đối với trường hợp 3, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định dựa 

trên các tiêu chí: 

- Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC) đòi hỏi ít nhất 40% giá trị sản phẩm cuối 

cùng phải có xuất xứ trong các Nước thành viên AHKFTA.  

- Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) đòi hỏi sản phẩm phải thuộc mã số khác với 

mã số nguyên liệu nhập khẩu (theo quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng).  

Công thức tính hàm lượng giá trị khu vực (RVC) như sau: 
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a) Cách tính trực tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Up) 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó: VOM là trị giá của các nguyên liệu có xuất xứ (bao gồm trị giá của chi phí nguyên 

liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí kinh doanh trực tiếp, chi phí khác và lợi 

nhuận). 

b) Cách tính gián tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Down) 

RVC =  
(𝐹𝑂𝐵−𝑉𝑁𝑀)

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó VNM là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ, cụ thể là: (i) Giá CIF tính tại thời điểm 

nhập khẩu nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào; hoặc (ii) Giá tại thời điểm mua 

sớm nhất của nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào chưa xác định. 

1.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, AHKFTA còn quy định 

Quy tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm tại Phụ lục 3.2 Chương 3 Hiệp định AHKFTA, trong 

đó có mặt hàng rau quả. 

Bảng 2: Quy tắc cụ thể với mặt hàng rau quả trong AHKFTA 

Mã 

HS 
Miêu tả hàng hóa 

Tiêu chí 

xuất xứ 

0701.10 - Để làm hạt giống WO 

 

 
- Loại khác WO 

0702.00    Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. WO 

0703.10 - Hành tây, hành, hẹ WO 

0703.20 - Tỏi WO 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: WO 

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli) WO 

0704.20 - Cải Bruc-xen WO 

0704.90 - Loại khác WO 

0705.11 - Rau diếp, rau xà lách: xà lách cuộn (head lecttuce) WO 
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Mã 

HS 
Miêu tả hàng hóa 

Tiêu chí 

xuất xứ 

0705.19 - Rau diếp, rau xà lách: loại khác WO 

0705.21 
- Rau diếp xoăn: Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
WO 

0705.29 - Rau diếp xoăn: loại khác WO 

0706.10 - Cà rốt và củ cải WO 

0706.90 - Loại khác WO 

0707.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh WO 

0708.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) WO 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) WO 

0708.90 - Các loại rau đậu khác WO 

0709.20 - Măng tây WO 

0709.30 - Cà tím WO 

0709.40 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) WO 

0709.51 - Nấm và nấm cục (Truffle): Nấm thuộc chi Agarius WO 

0709.59 - Nấm và nấm cục (Truffle): Loại khác WO 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi Pimenta  WO 

0709.70 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
WO 

0709.91 - Loại khác: Hoa a-ti-sô WO 

0709.92 - Loại khác: Ô-liu WO 

0709.93 - Loại khác: Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .) WO 

0709.99 - Loại khác: loại khác WO 

0710.10 - Khoai tây WO 

0710.29 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: loại khác WO 

0710.30 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
WO 

0710.40 - Ngô ngọt WO 
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Mã 

HS 
Miêu tả hàng hóa 

Tiêu chí 

xuất xứ 

0710.80 - Rau khác WO 

0710.90 - Hỗn hợp các loại rau WO 

0714.10 - Sắn (cassava) WO 

0801.21 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts): chưa bóc vỏ WO 

0801.31 - Hạt điều: chưa bóc vỏ WO 

0802.11 - Quả hạnh nhân: chưa bóc vỏ WO 

0802.21 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ): chưa bóc vỏ WO 

0802.31 - Quả óc chó: chưa bóc vỏ WO 

0804.10 - Quả chà là WO 

0804.20 - Quả sung, vả WO 

0804.30 - Quả dứa WO 

0804.40 - Quả bơ WO 

0804.50 - Quả ổi, xoài, măng cụt WO 

0805.10 - Quả xoài WO 

0805.20 
- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các 

loại giống lai chi cam quýt tương tự 
WO 

0805.40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm WO 

0805.50 
- Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  Citrus  limonum)   và  quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ) 
WO 

0805.90 - Loại khác WO 

0806.10 - Tươi WO 

0806.20 - Khô WO 

0807.11 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): quả dưa hấu WO 

0807.19 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): loại khác WO 

0807.20 - Quả đu đủ WO 

0808.10 - Quả táo (apples) WO 

0808.30 - Quả lê WO 
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Mã 

HS 
Miêu tả hàng hóa 

Tiêu chí 

xuất xứ 

0808.40 - Quả mộc qua WO 

0809.10 - Quả mơ WO 

0809.21 - Quả anh đào: quả anh đào chua (Prunus cerasus) WO 

0809.29 - Quả anh đào: loại khác WO 

0809.30 - Quả đào, kể cả xuân đào WO 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai WO 

0810.10   - Quả dâu tây WO 

0810.20 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) WO 

0810.30 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ WO 

0810.40 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium 
WO 

0810.50 - Quả kiwi WO 

0810.60 - Quả sầu riêng WO 

0810.70 - Quả hồng vàng WO 

0810.90 - Loại khác WO 

 

1.2.3. Các vấn đề khác 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hàng hóa thuộc mặt hàng rau quả không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS vẫn 

được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ không vượt quá 

10% trị giá FOB của hàng hóa. 

 Cộng gộp xuất xứ:  

AHKFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu có xuất xứ của một nước thành 

viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác được coi là nguyên liệu có 

xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế biến hàng hoá đó. 
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1.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AHK 

o Các nước trong Hiệp định chỉ chấp nhận C/O mẫu AHK bằng giấy. 

o AHKFTA không bắt buộc Nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và Nhà nhập khẩu 

trên C/O gốc phải là một. 

o AHKFTA cho phép C/O cấp lỗi có thể được xử lý dưới 2 hình thức: (i) Gạch bỏ 

lỗi và bổ sung thông tin, những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có 

thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O chứng nhận. Các phần còn trống 

phải được gạch chéo để tránh điền thêm; hoặc (ii) Cấp C/O mới thay thế C/O có 

lỗi. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o AHKFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ 

quan/tổ chức có thẩm quyền do Nhà nước quy định/ủy quyền như trong các FTA 

ký trước đây mà Việt Nam đang thực hiện.  

o AHKFTA cho phép C/O có thể được cấp trước, trong và sau thời điểm xuất khẩu, 

nhưng không quá 01 năm kể từ ngày xếp hàng lên tàu, và phải đánh dấu “Issued 

reproactively” 

o Đặc biệt, theo quy định trong điều 14, Phụ lục 3-1 Hiệp định AHKFTA, các kiện 

hàng hóa có xuất xứ từ nước xuất khẩu và có giá trị không vượt quá 200$ trị giá 

FOB sẽ được miễn C/O mẫu AHK mà chỉ cần sử dụng một tờ khai đơn giản do 

nhà xuất khẩu phát hành chứng nhận hàng hóa có xuất xứ từ nước xuất khẩu. 

Hàng hóa được gửi qua đường bưu điện có tổng giá trị không vượt quá 200$ trị 

giá FOB cũng được đối xử tương tự. 
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Chương 2: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) 

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định giữa 12 nước hai bờ Thái Bình 

Dương (bao gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, 

Brunei, Malaysia, Việt Nam và Hoa Kỳ), đã kết thúc đàm phán tháng 10/2015 và được chính 

thức ký kết tháng 2/2016. Theo kế hoạch thì khoảng thời gian 2016-2017 là để 12 nước thành 

viên TPP hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nội bộ của mỗi nước, và TPP sẽ chính thức có hiệu 

lực khi có 06 nước thành viên, chiếm 85% tổng GDP hoàn tất thủ tục phê chuẩn nội bộ. Dự 

kiến TPP sẽ có hiệu lực khoảng năm 2018. 

Tuy nhiên, tháng 1/2017, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trumps đã ký quyết định rút Hoa Kỳ 

khỏi TPP. Hoa Kỳ chiếm 60% tổng GDP của toàn TPP, do đó TPP không thể đáp ứng điều 

kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu. Tháng 5/2017, bên lề Hội nghị các quan chức cao cấp 

SOM2 APEC tại Hà Nội, 11 nước TPP còn lại đã quyết định sẽ thảo luận để tìm phương án 

tiếp tục TPP mà không có Hoa Kỳ. 

Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP ra Tuyên bố chung thống nhất đổi tên TPP thành Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP đã được chính 

thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (ngoại trừ Hoa Kỳ). Tính 

đến 05/2019, Hiệp định CPTPP đã được 7 nước thành viên phê chuẩn, bao gồm Australia, 

Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, và Việt Nam. Hiệp định chính thức có 

hiệu lực vào ngày 30/12/2018 và có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.  

Về nội dung, CPTPP tiếp tục toàn bộ các nội dung của TPP trước đây ngoại trừ 20 điểm tạm 

hoãn. Liên quan tới rau quả, tất cả các cam kết về thuế quan, quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa 

nói chung và sản phẩm rau quả nói riêng trong TPP vẫn sẽ được tiếp tục thực thi ngay trong 

CPTPP.   

Phần giới thiệu dưới đây về các cam kết liên quan tới sản phẩm rau quả trong CPTPP.  

2.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

Có 07 nước thành viên CPTPP đưa ra Biểu thuế quan áp dụng chung cho tất cả các đối tác 

CPTPP khác, bao gồm: Australia, Brunei, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam. 

Có 04 nước ký kết CPTPP đưa ra Biểu thuế quan áp dụng riêng cho từng đối tác CPTPP, bao 

gồm: Canada, Chile, Nhật Bản, Mexico (trong đó các Biểu cam kết của từng nước dù Biểu thuế 

phân chia cột áp dụng riêng cho từng đối tác nhưng nội dung các dòng thuế cho các đối tác 
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phần lớn giống nhau, chỉ khác nhau ở một số dòng, ví dụ, Canada 6 dòng, Chile 168 dòng, 

Mexico 98 dòng). 

Như vậy, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào mỗi nước CPTPP sẽ được hưởng ưu đãi thuế 

quan riêng cho từng loại hàng hóa và mức ưu đãi có thể khác nhau giữa các thị trường xuất 

khẩu dù là cùng trong CPTPP. 

Còn Việt Nam cam kết ưu đãi thuế quan theo từng dòng thuế, với mức ưu đãi áp dụng chung 

cho hàng hóa nhập khẩu đến từ tất cả các nước CPTPP. 

2.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam  

Việt Nam áp dụng biểu thuế chung cho tất cả các thành viên CPTPP.  

Việt Nam cam kết cắt giảm 29% số dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các 

dòng thuế còn thực hiện theo các lộ trình khác nhau, từ 02 năm đến 11 năm. 

Bảng 3: Lộ trình cắt giảm thuế Việt Nam áp dụng với mặt hàng 

rau quả trong CPTPP 

Chú thích: 

Ký hiệu Lộ trình cắt giảm 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B2 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hằng năm và được miễn thuế kể từ 

ngày 01 tháng 01 của năm thứ 2. 

B3 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hằng năm và được miễn thuế kể từ 

ngày 01 tháng 01 của năm thứ 3. 

B4 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hằng năm và được miễn thuế kể từ 

ngày 01 tháng 01 của năm thứ 4. 

B5 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hằng năm và được miễn thuế kể từ 

ngày 01 tháng 01 của năm thứ 5. 

B6 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hằng năm và được miễn thuế kể từ 

ngày 01 tháng 01 của năm thứ 6. 

B8 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hằng năm và được miễn thuế kể từ 

ngày 01 tháng 01 của năm thứ 8. 

B11 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hằng năm và được miễn thuế kể từ 

ngày 01 tháng 01 của năm thứ 11. 
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VN4-A Thuế quan được cắt giảm như sau: 12% từ năm thứ nhất đến năm 

thứ 2, sau đó giảm xuống còn 6% vào năm thứ 3, và được miễn thuế 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm thứ 4. 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.     

0701.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0701.90.00 - Loại khác 20% B4 

        

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 20% B4 

        

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
    

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:     

  - - Hành tây:     

0703.10.11 - - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.10.19 - - - Loại khác 15% B4 

  - - Hành, hẹ:     

0703.10.21 - - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.10.29 - - - Loại khác 15% B4 

0703.20 - Tỏi:     

0703.20.10 - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.20.90 - - Loại khác 20% B4 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:     

0703.90.10 - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.90.90 - - Loại khác 20% B4 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

07.04 
Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải 

ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
    

0704.10 - Hoa lơ và hoa lơ xanh:     

0704.10.10 - - Hoa lơ 20% EIF 

0704.10.20 - - Hoa lơ xanh (headed broccoli) 20% EIF 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 20% EIF 

0704.90 - Loại khác:     

  - - Bắp cải:     

0704.90.11 - - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) (1) 20% EIF 

0704.90.19 - - - Loại khác 20% EIF 

0704.90.90 - - Loại khác 20% EIF 

        

07.05 
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp 

xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. 
    

  - Rau diếp, xà lách:     

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 20% EIF 

0705.19.00 - - Loại khác 20% EIF 

  - Rau diếp xoăn:     

0705.21.00 
- - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
20% EIF 

0705.29.00 - - Loại khác 20% EIF 

        

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, 

củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi 

hoặc ướp lạnh. 

    

0706.10 - Cà rốt và củ cải:     

0706.10.10 - - Cà rốt 17% B4 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

0706.10.20 - - Củ cải 20% B4 

0706.90.00 - Loại khác 20% B4 

        

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 20% B4 

        

07.08 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh. 
    

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 20% B4 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

0708.20.10 - - Đậu Pháp (1) 20% B4 

0708.20.20 - - Đậu dài 20% B4 

0708.20.90 - - Loại khác 20% B4 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 20% B4 

        

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0709.20.00 - Măng tây 15% EIF 

0709.30.00 - Cà tím 15% EIF 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ 15% EIF 

  - Nấm và nấm cục (nấm củ):     

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 15% B4 

0709.59 - - Loại khác:     

0709.59.10 - - - Nấm cục 15% B4 

0709.59.90 - - - Loại khác 15% B4 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) 12% EIF 

0709.60.90 - - Loại khác 12% EIF 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

0709.70.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
15% EIF 

  - Loại khác:     

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 12% EIF 

0709.92.00 - - Ô liu 12% EIF 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) 12% EIF 

0709.99.00 - - Loại khác 12% EIF 

        

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh. 
    

0710.10.00 - Khoai tây 14% B3 

  - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:     

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 17% B3 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 17% B4 

0710.29.00 - - Loại khác 17% B4 

0710.30.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt  lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
15% EIF 

0710.40.00 - Ngô ngọt  17% B5 

0710.80.00 - Rau khác 17% B4 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 17% B3 

        

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu 

huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản 

khác), nhưng không ăn ngay được. 

    

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15% EIF 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

0711.20.90 - - Loại khác 15% EIF 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:     

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30% B4 

0711.40.90 - - Loại khác 30% B4 

  - Nấm và nấm cục (nấm củ):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:     

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30% B6 

0711.51.90 - - - Loại khác 30% B6 

0711.59 - - Loại khác:     

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30% B6 

0711.59.90 - - - Loại khác 30% B6 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0711.90.10 - - Ngô ngọt 30% B6 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) 30% B4 

  - - Nụ bạch hoa:     

0711.90.31 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15% EIF 

0711.90.39 - - - Loại khác 15% EIF 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 30% B4 

0711.90.50 
- - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo 

quản bằng khí sunphurơ 
30% B4 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 30% B4 

0711.90.90 - - Loại khác 30% B4 

        

07.12 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở 

dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 
    

0712.20.00 - Hành tây 30% B6 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

  
- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (nấm củ): 
    

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30% B8 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 30% B8 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 30% B8 

0712.39 - - Loại khác:     

0712.39.10 - - - Nấm cục (nấm củ) 30% B8 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 30% B8 

0712.39.90 - - - Loại khác 30% B8 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0712.90.10 - - Tỏi  20% B4 

0712.90.90 - - Loại khác 20% B3 

        

07.13 
Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 
    

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):     

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.10.90 - - Loại khác 10% B3 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):     

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.20.90 - - Loại khác 10% B3 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

0713.31 
- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 
    

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.31.90 - - - Loại khác 10% B3 
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0713.32 
- - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis): 
    

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.32.90 - - - Loại khác 10% B3 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.33.90 - - - Loại khác 10% B3 

0713.34 
- - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia 

subterranea): 
    

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.34.90 - - - Loại khác 10% B3 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):     

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.35.90 - - - Loại khác 10% B3 

0713.39 - - Loại khác:     

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.39.90 - - - Loại khác 10% B3 

0713.40 - Đậu lăng:     

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.40.90 - - Loai khác 10% B3 

0713.50 
- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia 

faba var. equina, Vicia faba var. minor): 
    

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.50.90 - - Loại khác 10% EIF 

0713.60.00 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan) 0% EIF 

0713.90 - Loại khác:     

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 
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0713.90.90 - - Loại khác 10% EIF 

        

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang 

và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh 

bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh 

hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago. 

    

0714.10 - Sắn:     

  - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:     

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 5% EIF 

0714.10.19 - - - Loại khác 5% EIF 

  - - Loại khác:     

0714.10.91 - - - Đông lạnh 5% EIF 

0714.10.99 - - - Loại khác 5% EIF 

0714.20 - Khoai lang:     

0714.20.10 - - Đông lạnh 10% EIF 

0714.20.90 - - Loại khác 10% EIF 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.):     

0714.30.10 - - Đông lạnh 10% EIF 

0714.30.90 - - Loại khác 10% EIF 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp.):     

0714.40.10 - - Đông lạnh 10% EIF 

0714.40.90 - - Loại khác 10% EIF 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp.):     

0714.50.10 - - Đông lạnh 10% EIF 

0714.50.90 - - Loại khác 10% EIF 

0714.90 - Loại khác:     

  - - Lõi cây cọ sago:     
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0714.90.11 - - - Đông lạnh 10% EIF 

0714.90.19 - - - Loại khác 10% EIF 

  - - Loại khác:     

0714.90.91 - - - Đông lạnh 10% EIF 

0714.90.99 - - - Loại khác 10% EIF 

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nut) và hạt điều, 

tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
    

  - Dừa:     

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 30% B4 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 30% B4 

0801.19.00 - - Loại khác 30% B4 

  - Quả hạch Brazil (Brazil nut):     

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 30% B4 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 30% B4 

  - Hạt điều:     

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 5% B4 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 30% B3 

        

08.02 
Quả hạch (nut) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
    

  - Quả hạnh nhân:     

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 20% B3 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 10% B3 

  -  Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):     

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 20% B3 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 20% B3 

  - Quả óc chó:     
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0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 5% B3 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 20% B3 

  - Hạt dẻ (Castanea spp.):     

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 30% B4 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 30% B4 

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):     

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 15% B3 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 15% B3 

  - Hạt macadamia (Macadamia nuts):     

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 30% B4 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 30% B4 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp.) 30% B4 

0802.80.00 - Quả cau  30% B4 

0802.90.00 - Loại khác 30% B4 

        

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.     

0803.10.00 - Chuối lá 31% B4 

0803.90.00 - Loại khác 31% B4 

        

08.04 
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng 

cụt, tươi hoặc khô. 
    

0804.10.00 - Quả chà là 30% B4 

0804.20.00 - Quả sung, vả 30% B4 

0804.30.00 - Quả dứa 30% B4 

0804.40.00 - Quả bơ 15% B4 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:     

0804.50.10 - - Quả ổi 25% B4 
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0804.50.20 - - Quả xoài 25% B4 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 25% B4 

        

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.     

0805.10 - Quả cam:     

0805.10.10 - - Tươi 27% B4 

0805.10.20 - - Khô 20% B6 

0805.20.00 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam quýt 

tương tự 

30% B4 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 30% B3 

0805.50.00 
-  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 
25% B3 

0805.90.00 - Loại khác 40% B6 

        

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.     

0806.10.00 - Tươi 15% B3 

0806.20.00 - Khô 17% B3 

        

08.07 
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, 

tươi. 
    

  - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):     

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 30% EIF 

0807.19.00 - - Loại khác 30% EIF 

0807.20 - Quả đu đủ:     

0807.20.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) (1)  30% EIF 

0807.20.90 - - Loại khác 30% EIF 
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08.08 Quả táo (apple), lê và quả mộc qua, tươi.     

0808.10.00 - Quả táo (apple) 15% B3 

0808.30.00 - Quả lê 15% B2 

0808.40.00 - Quả mộc qua 15% B2 

        

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và 

mận gai, tươi. 
    

0809.10.00 - Quả mơ 20% B4 

  - Quả anh đào:     

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 20% B2 

0809.29.00 - - Loại khác 20% B2 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 20% B3 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:     

0809.40.10 - - Quả mận 27% B3 

0809.40.20 - - Quả mận gai 27% B3 

        

08.10 Quả khác, tươi.     

0810.10.00 - Quả dâu tây 15% EIF 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 15% EIF 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 15% EIF 

0810.40.00 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả 

khác thuộc chi Vaccinium 
15% EIF 

0810.50.00 - Quả kiwi 7% EIF 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 30% EIF 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 30% EIF 
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0810.90 - Loại khác:     

0810.90.10 - - Quả nhãn (bao gồm cả nhãn mata kucing) (1) 30% EIF 

0810.90.20 - - Quả vải 30% EIF 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 30% EIF 

0810.90.40 - - Quả boong boong; quả khế  30% EIF 

0810.90.50 - - Quả mít (cempedak và nangka) 30% EIF 

0810.90.60 - - Quả me 30% EIF 

  - - Loại khác:     

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 30% EIF 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 30% EIF 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 30% EIF 

0810.90.99 - - - Loại khác 30% EIF 

        

08.11 

Quả và quả hạch (nut), đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc 

chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.  

    

0811.10.00 - Quả dâu tây 30% B4 

0811.20.00 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
30% B4 

0811.90.00 - Loại khác 30% B3 

        

08.12 

Quả và quả hạch (nut), được bảo quản tạm thời 

(ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, 

nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), 

nhưng không ăn ngay được.  

    

0812.10.00 - Quả anh đào 30% B4 

0812.90 - Quả khác:     

0812.90.10 - - Quả dâu tây 30% B4 
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0812.90.90 - - Loại khác 30% B4 

        

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả 

khô thuộc Chương này. 

    

0813.10.00 - Quả mơ 30% B6 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 30% B3 

0813.30.00 - Quả táo (apple) 30% B6 

0813.40 - Quả khác:     

0813.40.10 - - Quả nhãn 30% EIF 

0813.40.20 - - Quả me 30% EIF 

0813.40.90 - - Quả khác 30% EIF 

0813.50 
- Hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô 

thuộc Chương này: 
    

0813.50.10 
- - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nut) chiếm 

đa số về trọng lượng 
30% B6 

0813.50.20 - - Quả hạch (nut) khác chiếm đa số về trọng lượng 30% B6 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 30% B6 

0813.50.40 
- - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt (bao gồm 

quả quýt và quả quất) chiếm đa số về trọng lượng 
30% B6 

0813.50.90 - - Loại khác 30% B6 

        

0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại 

dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc 

bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 

10% B6 
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20.01 

Rau, quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được 

khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

giấm hoặc axit acetic. 

    

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40% B6 

2001.90 - Loại khác:     

2001.90.10 - - Hành tây 37% B6 

2001.90.90 - - Loại khác 37% B6 

        

20.02 

Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic. 

    

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:     

2002.10.10 
- - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc 

luộc bằng nước 
30% B6 

2002.10.90 - - Loại khác 30% B6 

2002.90 - Loại khác:     

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt (1) 27% B4 

2002.90.20 - - Bột cà chua 27% B4 

2002.90.90 - - Loại khác 27% B4 

        

20.03 

Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic. 

    

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus  40% B11 

2003.90 - Loại khác:     

2003.90.10 - -  Nấm cục (dạng củ) 40% B11 

2003.90.90 - - Loại khác 40% B11 
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20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã 

đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

2004.10.00 - Khoai tây 24% VN4-A 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2004.90.10 - - Dùng cho trẻ em 40% B6 

2004.90.90 - - Loại khác 40% B6 

        

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, 

không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06. 

    

2005.10 - Rau đồng nhất:     

2005.10.10 - - Đóng hộp kín khí (1) 40% B6 

2005.10.90 - - Loại khác 40% B6 

2005.20 - Khoai tây:     

  - - Khoai tây chiên:     

2005.20.11 - - - Đóng hộp kín khí (1) 18% B5 

2005.20.19 - - - Loại khác (1) 18% B5 

  - -  Loại khác:     

2005.20.91 - - - Đóng hộp kín khí (1) 34% B5 

2005.20.99 - - - Loại khác 34% B5 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 34% B6 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 34% B6 

2005.59 - - Loại khác:     

2005.59.10 - - - Đóng hộp kín khí (1) 34% B6 

2005.59.90 - - - Loại khác 34% B6 
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2005.60.00 - Măng tây 34% B6 

2005.70.00 - Ô liu 25% B6 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 40% B6 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2005.91.00 - - Măng tre 31% B6 

2005.99 - - Loại khác:     

2005.99.10 - - - Đóng hộp kín khí (1) 31% B6 

2005.99.90 - - - Loại khác 31% B6 

        

2006.00.00 

Rau, quả, quả hạch (nut), vỏ quả và các phần 

khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng 

khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc 

bọc đường). 

34% B6 

        

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả 

hạch (nut), thu được từ quá trình đun nấu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt 

khác. 

    

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 34% B6 

  - Loại khác:     

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 34% B6 

2007.99 - - Loại khác:     

2007.99.10 
- - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu 

tây 
40% B6 

2007.99.90 - - - Loại khác 40% B6 
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20.08 

Quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm 

ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi 

ở nơi khác.  

    

  
- Quả hạch (nut), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha 

trộn với nhau: 
    

2008.11 - - Lạc:     

2008.11.10 - - - Lạc rang 34% B6 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 18% B5 

2008.11.90 - - - Loại khác 20% B6 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:     

2008.19.10 - - - Hạt điều 37% B6 

2008.19.90 - - - Loại khác 18% B5 

2008.20.00 - Dứa 40% B6 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:     

2008.30.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 
40% B6 

2008.30.90 - - Loại khác 40% B6 

2008.40 - Lê:     

2008.40.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 
37% B6 

2008.40.90 - - Loại khác 37% B6 

2008.50 - Mơ:     

2008.50.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 
40% B6 

2008.50.90 - - Loại khác 40% B6 

2008.60 - Anh đào (Cherries):     
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2008.60.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 
40% B6 

2008.60.90 - - Loại khác 40% B6 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:     

2008.70.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 
37% B6 

2008.70.90 - - Loại khác 37% B6 

2008.80 - Dâu tây:     

2008.80.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 
37% B6 

2008.80.90 - - Loại khác 37% B6 

  
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 
    

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 40% B6 

2008.93.00 
- - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 
30% B5 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:     

2008.97.10 
- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác 

của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut) 
30% B5 

2008.97.20 
- - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm 

ngọt khác hoặc rượu 
30% B6 

2008.97.90 - - - Loại khác 30% B6 

2008.99 - - Loại khác:     

2008.99.10 - - - Quả vải 40% B6 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 40% B6 

2008.99.30 
- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác 

của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut) 
40% B6 
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2008.99.40 
- - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm 

ngọt khác hoặc rượu 
30% B5 

2008.99.90 - - - Loại khác 30% B5 

        

20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước 

rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác. 

    

  - Nước cam ép:     

2009.11.00 - - Đông lạnh 25% B5 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 25% B6 

2009.19.00 - - Loại khác 25% B5 

  - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):     

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25% B6 

2009.29.00 - - Loại khác 25% B5 

  - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:     

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25% B6 

2009.39.00 - - Loại khác 25% B8 

  - Nước dứa ép:     

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25% B8 

2009.49.00 - - Loại khác 25% B8 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 25% B5 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):     

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 25% B5 

2009.69.00 - - Loại khác 25% B5 

  - Nước táo ép:     

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 25% B8 
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2009.79.00 - - Loại khác 25% B8 

  - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:     

2009.81 
- - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea): 
    

2009.81.10 - - - Dùng cho trẻ em 25% B6 

2009.81.90 - - - Loại khác 25% B6 

2009.89 - - Loại khác:     

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 25% B8 

  - - - Loại khác:     

2009.89.91 - - - - Dùng cho trẻ em 25% B6 

2009.89.99 - - - - Loại khác 25% B6 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:     

2009.90.10 - - Dùng cho trẻ em 25% B5 

2009.90.90 - - Loại khác 25% B5 

 

2.1.2. Cam kết từ phía các nước CPTPP  

a. Australia 

Australia đưa ra Biểu thuế quan có thế áp dụng chung cho tất cả các đối tác CPTPP khác. Đối 

với mặt hàng rau quả, Australia cam kết xóa bỏ gần như hoàn toàn các dòng thuế ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực, trừ một dòng thuế áp dụng theo lộ trình AU4-B. 

Bảng 4: Lộ trình cắt giảm thuế Australia áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam trong 

CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với Australia 

AU4-B Thuế quan sẽ giữ nguyên ở mức thuế cơ sở đến ngày 31 tháng 12 năm thứ 3, 

sau đó sẽ xóa bỏ hoàn toàn vào ngày 01 tháng 01 năm thứ 4. 
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07 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được     

0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh     

0701.10.00 -Để làm giống                                0% EIF 

0701.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0702.00.00  Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh             0% EIF 

0703 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, 

tươi hoặc ướp lạnh     

0703.10.00 -Hành tây và hành, hẹ                    0% EIF 

0703.20.00 -Tỏi                            0% EIF 

0703.90.00 -Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác 0% EIF 

0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh     

0704.10.00 -Hoa lơ và hoa lơ xanh    0% EIF 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen                   0% EIF 

0704.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0705 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium 

spp.), tươi hoặc ướp lạnh     

0705.1 -Rau diếp, xà lách:     

0705.11.00 --Xà lách cuộn (head lettuce)        0% EIF 

0705.19.00 --Loại khác                                 0% EIF 

0705.2 -Rau diếp xoăn:     

0705.21.00 --Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0% EIF 

0705.29.00 --Loại khác                                 0% EIF 

0706 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, củ cải ri và các 

loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh     

0706.10.00 -Cà rốt và củ cải    0% EIF 

0706.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh 0% EIF 

0708 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh:     

0708.10.00 -Đậu Hà Lan (Pisum sativum)                   0% EIF 

0708.20.00 -Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)     0% EIF 

0708.90.00 -Các loại rau đậu khác           0% EIF 

0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh     

0709.20.00 -Măng tây                              0% EIF 

0709.30.00 -Cà tím (egg-plants)                0% EIF 

0709.40.00 -Cần tây trừ loại cần củ             0% EIF 

0709.5 -Nấm và nấm cục (nấm củ):     

0709.51.00 --Nấm thuộc chi Agaricus 5,0% EIF 

0709.59.00 --Loại khác 5,0% EIF 

0709.60.00 -Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta 0% EIF 

0709.70.00 -Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 
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0709.9 -Loại khác:     

0709.91.00 --Hoa a-ti-sô 0% EIF 

0709.92.00 --Ô liu 0% EIF 

0709.93.00 -- Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) 0% EIF 

0709.99.00 --Loại khác 0% EIF 

0710 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), 

đông lạnh:     

0710.10.00 -Khoai tây                          5,0% EIF 

0710.2 -Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:     

0710.21.00 --Đậu Hà Lan (Pisum sativum)                  0% EIF 

0710.22.00 --Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)    0% EIF 

0710.29.00 --Loại khác                                 5,0% EIF 

0710.30.00 Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 
5,0% EIF 

0710.40.00 -Ngô ngọt                          5,0% EIF 

0710.80.00 -Rau khác                       5,0% EIF 

0710.90.00 -Hỗn hợp các loại rau             5,0% EIF 

0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm 

nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay được: 
    

0711.20.00 -Ô liu                                 0% EIF 

0711.40.00 -Dưa chuột và dưa chuột ri            0% EIF 

0711.5  -Nấm và nấm cục (nấm củ):      

0711.51.00 --Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

0711.59.00 --Loại khác 0% EIF 

0711.90.00 -Rau khác; hỗn hợp các loại rau 0% EIF 

0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng 

chưa chế biến thêm:     

0712.20.00 -Hành tây                            5,0% EIF 

0712.3  -Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) và 

nấm cục (nấm củ):     

0712.31.00 --Nấm thuộc chi Agaricus 5,0% EIF 

0712.32.00 --Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 5,0% EIF 

0712.33.00 --Nấm nhầyi (Tremella spp.) 5,0% EIF 

0712.39.00 --Loại khác 5,0% EIF 

0712,90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0712.90.10 ---Khoai tây                        5,0% EIF 

0712.90.90 ---Loại khác                                5,0% EIF 

0713 Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm 

vỡ hạt:     

0713.10.00 -Đậu Hà Lan (Pisum sativum)                   0% EIF 

0713.20.00 -Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos)                  0% EIF 
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0713.3 -Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

0713.31.00 --Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) 

Wilczek 
0% EIF 

0713.32.00 --Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) beans (Phaseolus hoặc Vigna angularis) 0% EIF 

0713.33.00 --Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris) 0% EIF 

0713.34.00 --Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc  Voandzeia subterranea) 0% EIF 

0713.35.00 --Đậu đũa (Vigna unguiculata) 0% EIF 

0713.39.00 --Loại khác                                 0% EIF 

0713.40.00 -Đậu lăng                             0% EIF 

0713.50.00 -Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. 

equina, Vicia faba var. minor) 
0% EIF 

0713.60.00 -Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan) 0% EIF 

0713.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0714 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ 

và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp 

lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago 

    

0714.10 -Sắn:     

0714.10.10 ---Đông lạnh                               5,0% EIF 

0714.10.90 ---Loại khác                                0% EIF 

0714.20 -Khoai lang:     

0714.20.10 ---Đông lạnh                               5,0% EIF 

0714.20.90 ---Loại khác                                0% EIF 

0714.30 Củ từ (Dioscorea spp.):     

0714.30.10 ---Đông lạnh 5,0% EIF 

0714.30.90 ---Loại khác 0% EIF 

0714.40 -Khoai sọ (Colocasia spp.):     

0714.40.10 ---Đông lạnh 5,0% EIF 

0714.40.90 ---Loại khác 0% EIF 

0714.50 -Củ khoai môn (Xanthosoma spp.):     

0714.50.10 ---Đông lạnh 5,0% EIF 

0714.50.90 ---Loại khác 0% EIF 

0714.90 -Loại khác:     

0714.90.10 ---Đông lạnh                               5,0% EIF 

0714.90.90 ---Loại khác                                0% EIF 

08 Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các 

loại dưa 
    

0801 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc 

vỏ hoặc lột vỏ     

0801.1 -Dừa:     

0801.11.00 --Đã làm khô                            0% EIF 

0801.12.00 --Cùi dừa (cơm dừa) 0% EIF 
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0801.19.00 --Loại khác                                 0% EIF 

0801.2 -Quả hạch Brazil:     

0801.21.00 --Chưa bóc vỏ                             0% EIF 

0801.22.00 --Đã bóc vỏ                              0% EIF 

0801.3 -Hạt điều:     

0801.31.00 --Chưa bóc vỏ                             0% EIF 

0801.32.00 --Đã bóc vỏ                              0% EIF 

0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ:     

0802.1 -Quả hạnh nhân:     

0802.11.00 --Chưa bóc vỏ                              5,0% EIF 

0802.12.00 --Đã bóc vỏ                               5,0% EIF 

0802.2 -Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):     

0802.21.00 --Chưa bóc vỏ                              0% EIF 

0802.22.00 --Đã bóc vỏ                               0% EIF 

0802.3 -Quả óc chó:     

0802.31.00 --Chưa bóc vỏ                              0% EIF 

0802.32.00 --Đã bóc vỏ                               0% EIF 

0802.4 -Hạt dẻ (Castanea spp.):     

0802.41.00 --Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.42.00 --Đã bóc vỏ 0% EIF 

0802.5 -Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):     

0802.51.00 --Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.52.00 --Đã bóc vỏ 0% EIF 

0802.6 -Hạt macadamia:     

0802.61.00 --Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.62.00 --Đã bóc vỏ 0% EIF 

0802.70.00 -Hạt cây côla(Cola spp.) 0% EIF 

0802.80.00 -Quả cau 0% EIF 

0802.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô     

0803.10.00 -Chuối lá 0% EIF 

0803.90.00 -Loại khác 0% EIF 

0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô:     

0804.10.00 -Quả chà là                                0% EIF 

0804.20.00 -Quả sung, vả                                   0% EIF 

0804.30.00 -Quả dứa                         0% EIF 

0804.40.00 -Quả bơ                               0% EIF 

0804.50.00 Quả ổi, xoài và măng cụt    0% EIF 

0805 Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô:     

0805.10.00 -Quả cam                               0% EIF 

0805.20.00 -Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai họ cam quýt tương tự 
0% EIF 
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0805.40.00 -Bưởi chùm, kể cả bưởi ngọt (pomelo)                       0% EIF 

0805.50.00 -Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chấp (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 
0% EIF 

0805.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0806 Quả nho,tươi hoặc khô:     

0806.10.00 -Tươi                                 5,0% EIF 

0806.20.00 -Khô                             5,0% EIF 

0807 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi:     

0807.1 -Các loại dưa (bao gồm cả dưa hấu):     

0807.11.00 - Dưa hấu                         0% EIF 

0807.19.00 --Loại khác                                 0% EIF 

0807.20.00 -Quả đu đủ                      0% EIF 

0808 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.     

0808.10.00 -Quả táo                                0% EIF 

0808.30.00 -Quả lê 0% EIF 

0808.40.00 -Quả mộc qua 0% EIF 

0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi:     

0809.10.00 -Quả mơ                              0% EIF 

0809.2 -Quả anh đào:     

0809.21.00 --Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 0% EIF 

0809.29.00 --Loại khác 0% EIF 

0809.30.00 -Quả đào, kể cả xuân đào          0% EIF 

0809.40.00 -Quả mận và quả mận gai                     0% EIF 

0810 Qua khác, tươi:     

0810.10.00 -Quả dâu tây                        0% EIF 

0810.20.00 -Quả mâm xôi, quả mâm xôi đen, dâu tằm và dâu đỏ 0% EIF 

0810.30.00 -Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0% EIF 

0810.40.00 -Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium 
0% EIF 

0810.50.00 -Quả kiwi                              0% EIF 

0810.60.00 -Quả sầu riêng 0% EIF 

0810.70.00 -Quả hồng vang 0% EIF 

0810.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0811 Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác: 

    

0811.10.00 -Quả dâu tây                           4,0% EIF 

0811.20.00 -Quả mâm xôi, quả mâm xôi đen, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý gai và 

quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 
0% EIF 

0811.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 
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0812 Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay được: 
    

0812.10.00 -Quả anh đào                              0% EIF 

0812.90.00 -Loại khác                                  0% EIF 

0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp 

các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này:     

0813.10.00 -Quả mơ                              5,0% EIF 

0813.20.00 -Quả mận đỏ                                 5,0% EIF 

0813.30.00 -Quả táo                                 5,0% EIF 

0813.40.00 -Quả khác                           5,0% EIF 

0813.50.00 -Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này 5,0% EIF 

0814.00.00 
'Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại dưa (kể cả dưa 

hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác 

0% EIF 

20 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác 

của cây 
    

2001 Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến 

hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic:     

2001.10.00 -Dưa chuột và dưa chuột ri       5,0% EIF 

2001.90 -Loại khác:     

2001.90.10 ---Hành tây 5,0% EIF 

2001.90.90 ---Loại khác 5,0% EIF 

2002 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axít axetic:     

2002.10.00 -Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng          5,0% EIF 

2002.90.00 -Loại khác                                  5,0% EIF 

2003 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic:     

2003.10.00 -Nấm thuộc chi Agaricus 5,0% EIF 

2003.90 -Loại khác:     

2003.90.10 ---Nấm cục (dạng củ) 0% EIF 

2003.90.90 ---Loại khác 5,0% EIF 

2004 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản 

bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 2006: 
    

2004.10.00 -Khoai tây                               5,0% EIF 

2004.90.00 -Rau khác và hỗn hợp các loại rau 5,0% EIF 

2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản 

bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm  2006: 
    

2005.10.00 -Rau đồng nhất              5,0% EIF 
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2005.20.00 -Khoai tây                          0% EIF 

2005.40.00 -Đậu Hà Lan (Pisum sativum)                   5,0% EIF 

2005,5 -Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

2005.51.00 --Đậu hạt, đã bóc vỏ                        0% EIF 

2005.59.00 --Loại khác                                 5,0% EIF 

2005.60.00 -Măng tây                              5,0% EIF 

2005.70.00 -Ô liu                                5,0% EIF 

2005.80.00 -Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata)  5,0% EIF 

2005,9 -Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2005.91.00 --Măng tre 5,0% AU4-B 

2005.99.00 --Loại khác 5,0% EIF 

2006 Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo 

quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước 

đường hoặc bọc đường): 
    

2006.00.10 ---Rau, bao gồm: (a) đậu hạt; (b) ô liu; (c) ngô ngọt 0% EIF 

2006.00.20 ---Rau, bao gồm: (a) Đậu Hà Lan (Pisum sativum); (b) măng tây 5,0% EIF 

2006.00.3 ---Rau, không cho thêm đường, và hỗn hợp các loại rau:     

2006.00.31 ----Đông lạnh                              0% EIF 

2006.00.39 ----Loại khác                               5,0% EIF 

2006.00.90 ---Loại khác                                5,0% EIF 

2007 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và 

bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác: 
    

2007.10.00 -Chế phẩm đồng nhất       5,0% EIF 

2007,9 -Other:     

2007.91.00 --Từ quả thuộc chi cam, quýt                       5,0% EIF 

2007.99.00 --Loại khác                                 5,0% EIF 

2008 Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác: 
    

2008,1 -Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:     

2008.11.00 --Lạc                          5,0% EIF 

2008.19.00 --Loại khác, kể cả hỗn hợp            5,0% EIF 

2008.20.00 -Dứa                             5,0% EIF 

2008.30.00 -Quả thuộc chi cam quýt                          0% EIF 

2008.40.00 -Lê                                 5,0% EIF 

2008.50.00 -Mơ                              5,0% EIF 

2008.60.00 -Quả anh đào                              5,0% EIF 

2008.70.00 -Đào, kể cả xuân đào 5,0% EIF 

2008.80.00 -Dâu tây                           5,0% EIF 

2008,9 -Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19.00: 
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2008.91.00 --Lõi cây cọ                           0% EIF 

2008.93.00 --Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
5,0% EIF 

2008.97.00 --Dạng hỗn hợp 0% EIF 

2008.99.00 --Loại khác                                 5,0% EIF 

2009 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên 

men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất 

làm ngọt khác: 
    

2009,1 -Nước cam ép:     

2009.11.00 --Đông lạnh                                5,0% EIF 

2009.12.00 --Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 5,0% EIF 

2009.19.00 --Loại khác                                 5,0% EIF 

2009,2 -Nước bưởi (bao gồm nước bưởi ngọt - pomelo) ép:     

2009.21.00 --Với trị giá Brix không quá 20 
5%, or, nếu 

thấp hơn, 

$0.45/kg 

TSS 

EIF 

2009.29.00 --Loại khác 
5%, or, nếu 

thấp hơn, 

$0.45/kg 

TSS 

EIF 

2009,3 -Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:     

2009,31 --Với trị giá Brix không quá 20:     

2009.31.10 ---Nước chanh ép, không cho đường            0% EIF 

2009.31.20 ---Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các 

loại giống lai họ cam quýt tương tự: 
5,0% EIF 

2009.31.90 ---Loại khác                                
5%, or, nếu 

thấp hơn, 

$0.45/kg 

TSS 

EIF 

2009,39 --Loại khác:     

2009.39.10 ---Nước chanh ép, không đường             0% EIF 

2009.39.20 ---Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các 

loại giống lai họ cam quýt tương tự: 
5,0% EIF 

2009.39.90 ---Loại khác                                
5%, or, nếu 

thấp hơn, 

$0.45/kg 

TSS 

EIF 
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2009,4 -Nước dứa ép:     

2009.41.00 --Với trị giá Brix không quá 20 5,0% EIF 

2009.49.00 --Loại khác 5,0% EIF 

2009.50.00 -Nước cà chua ép                           5,0% EIF 

2009,6 -Nước bưởi (bao gồm nước bưởi ngọt - pomelo) ép:     

2009.61.00 --Với trị giá Brix không quá 30 5,0% EIF 

2009.69.00 --Loại khác 5,0% EIF 

2009,7 -Nước táo ép:     

2009.71.00 --Với trị giá Brix không quá 20 5,0% EIF 

2009.79.00 --Loại khác 5,0% EIF 

2009.8 -Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:     

2009.81.00 Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) juice 
5,0% EIF 

2009.89.00 --Loại khác 5,0% EIF 

2009.90.00 -Nước ép hỗn hợp                    5,0% EIF 

 

b. Brunei 

Brunei đưa ra Biểu thuế quan có thế áp dụng chung cho tất cả các đối tác CPTPP khác. Brunei 

cam kết xóa bỏ 100% dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 

Bảng 5: Lộ trình cắt giảm thuế Brunei áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam trong 

CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với Brunei 
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07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.     

0701.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0701.90.00 - Loại khác 0% EIF 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0% EIF 

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, 

tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

    

  - Hành tây và hành, hẹ:     

  - - Hành tây:     

0703.10.11 - - - Củ giống (1) 0% EIF 
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0703.10.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Hành, hẹ:     

0703.10.21 - - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.10.29 - - - Loại khác 0% EIF 

  - Tỏi:     

0703.20.10 - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:     

0703.90.10 - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.04 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn 

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

    

  - Hoa lơ và hoa lơ xanh:     

0704.10.10 - - Hoa lơ 0% EIF 

0704.10.20 - - Hoa lơ xanh (headed broccoli) 0% EIF 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0% EIF 

  - Loại khác:     

  - - Bắp cải:     

0704.90.11 - - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) (1) 0% EIF 

0704.90.19 - - - Loại khác 0% EIF 

0704.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. 

    

  - Rau diếp, xà lách:     

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0% EIF 

0705.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Rau diếp xoăn:     

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 

0% EIF 

0705.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, củ 

cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

    

  - Cà rốt và củ cải:     

0706.10.10 - - Cà rốt 0% EIF 

0706.10.20 - - Củ cải 0% EIF 

0706.90.00 - Loại khác 0% EIF 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0% EIF 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.     

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 
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  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

0708.20.10 - - Đậu Pháp (1) 0% EIF 

0708.20.20 - - Đậu dài 0% EIF 

0708.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0% EIF 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0709.20.00 - Măng tây 0% EIF 

0709.30.00 - Cà tím 0% EIF 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ 0% EIF 

  - Nấm và nấm cục (nấm củ):     

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0709.59.10 - - - Nấm cục 0% EIF 

0709.59.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) 0% EIF 

0709.60.90 - - Loại khác 0% EIF 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt 

lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

0% EIF 

  - Loại khác:     

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0% EIF 

0709.92.00 - - Ô liu 0% EIF 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) 0% EIF 

0709.99.00 - - Loại khác 0% EIF 

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước), đông lạnh. 

    

0710.10.00 - Khoai tây 0% EIF 

  - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:     

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0% EIF 

0710.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt 

lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

0% EIF 

0710.40.00 - Ngô ngọt  0% EIF 

0710.80.00 - Rau khác 0% EIF 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0% EIF 

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh 

hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng 

không ăn ngay được. 
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  - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Dưa chuột và dưa chuột ri:     

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Nấm và nấm cục (nấm củ):     

  - - Nấm thuộc chi Agaricus:     

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.51.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.59.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0711.90.10 - - Ngô ngọt 0% EIF 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) 0% EIF 

  - - Nụ bạch hoa:     

0711.90.31 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.90.39 - - - Loại khác 0% EIF 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản 

bằng khí sunphurơ 

0% EIF 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng 

bột, nhưng chưa chế biến thêm. 

    

0712.20.00 - Hành tây 0% EIF 

  - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (nấm củ): 

    

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0% EIF 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0712.39.10 - - - Nấm cục 0% EIF 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 0% EIF 

0712.39.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0712.90.10 - - Tỏi  0% EIF 

0712.90.90 - - Loại khác 0% EIF 
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07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc 

vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

    

  - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):     

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.10.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):     

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

  - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

    

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.31.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis): 

    

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.32.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.33.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia 

subterranea): 

    

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.34.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):     

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.35.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.39.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - Đậu lăng:     

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia 

faba var. equina, Vicia faba var. minor): 

    

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

0713.60.00 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan) 0% EIF 

  - Loại khác:     

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 
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0713.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và 

các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc 

inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc 

chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ 

sago. 

    

  - Sắn:     

  - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:     

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0% EIF 

0714.10.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.10.99 - - - Loại khác 0% EIF 

  - Khoai lang:     

0714.20.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Củ từ (Dioscorea spp.):     

0714.30.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.30.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Khoai sọ (Colacasia spp.):     

0714.40.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Khoai môn (Xanthosoma spp.):     

0714.50.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Loại khác:     

  - - Lõi cây cọ sago:     

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.90.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.90.99 - - - Loại khác 0% EIF 

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nut) và hạt điều, tươi 

hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

    

  - Dừa:     

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0% EIF 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0% EIF 

0801.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Quả hạch Brazil (Brazil nut):     

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 
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0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt điều:     

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

08.02 Quả hạch (nut) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc 

vỏ hoặc lột vỏ. 

    

  - Quả hạnh nhân:     

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  -  Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):     

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Quả óc chó:     

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt dẻ (Castanea spp.):     

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):     

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt macadamia (Macadamia nuts):     

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp.) 0% EIF 

0802.80.00 - Quả cau  0% EIF 

0802.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.     

0803.10.00 - Chuối lá 0% EIF 

0803.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, 

tươi hoặc khô. 

    

0804.10.00 - Quả chà là 0% EIF 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0% EIF 

0804.30.00 - Quả dứa 0% EIF 

0804.40.00 - Quả bơ 0% EIF 

  - Quả ổi, xoài và măng cụt:     

0804.50.10 - - Quả ổi 0% EIF 

0804.50.20 - - Quả xoài 0% EIF 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0% EIF 



 

68 

 

Mã HS Mô tả Thuế cơ sở Lộ trình 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.     

  - Quả cam:     

0805.10.10 - - Tươi 0% EIF 

0805.10.20 - - Đã làm khô 0% EIF 

0805.20.00 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam quýt tương 

tự 

0% EIF 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0% EIF 

0805.50.00 -  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 

0% EIF 

0805.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.     

0806.10.00 - Tươi 0% EIF 

0806.20.00 - Khô 0% EIF 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.     

  - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):     

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0% EIF 

0807.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Quả đu đủ:     

0807.20.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) (1)  0% EIF 

0807.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

08.08 Quả táo (apple), lê và quả mộc qua, tươi.     

0808.10.00 - Quả táo (apple) 0% EIF 

0808.30.00 - Quả lê 0% EIF 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0% EIF 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận 

gai, tươi. 

    

0809.10.00 - Quả mơ 0% EIF 

  - Quả anh đào:     

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 0% EIF 

0809.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0% EIF 

  - Quả mận và quả mận gai:     

0809.40.10 - - Quả mận 0% EIF 

0809.40.20 - - Quả mận gai 0% EIF 

08.10 Quả khác, tươi.     

0810.10.00 - Quả dâu tây 0% EIF 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 0% EIF 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0% EIF 
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0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác 

thuộc chi Vaccinium 

0% EIF 

0810.50.00 - Quả kiwi 0% EIF 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0% EIF 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0% EIF 

  - Loại khác:     

0810.90.10 - - Quả nhãn (bao gồm cả nhãn mata kucing) (1) 0% EIF 

0810.90.20 - - Quả vải 0% EIF 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0% EIF 

0810.90.40 - - Quả boong boong; quả khế  0% EIF 

0810.90.50 - - Quả mít (cempedak và nangka) 0% EIF 

0810.90.60 - - Quả me 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 0% EIF 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 0% EIF 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0% EIF 

0810.90.99 - - - Loại khác 0% EIF 

08.11 Quả và quả hạch (nut), đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm 

đường hoặc chất làm ngọt khác.  

    

0811.10.00 - Quả dâu tây 0% EIF 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

0% EIF 

0811.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.12 Quả và quả hạch (nut), được bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh 

hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay 

được.  

    

0812.10.00 - Quả anh đào 0% EIF 

  - Loại khác:     

0812.90.10 - - Quả dâu tây 0% EIF 

0812.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô 

thuộc Chương này. 

    

0813.10.00 - Quả mơ 0% EIF 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0% EIF 

0813.30.00 - Quả táo (apple) 0% EIF 

  - Quả khác:     

0813.40.10 - - Quả nhãn 0% EIF 

0813.40.20 - - Quả me 0% EIF 



 

70 

 

Mã HS Mô tả Thuế cơ sở Lộ trình 

0813.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 

    

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nut) chiếm đa 

số về trọng lượng 

0% EIF 

0813.50.20 - - Quả hạch (nut) khác chiếm đa số về trọng lượng 0% EIF 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 0% EIF 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt (bao gồm quả 

quýt và quả quất) chiếm đa số về trọng lượng 

0% EIF 

0813.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại dưa 

(kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong 

các dung dịch bảo quản khác. 

0% EIF 

20,01 Rau, quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit 

acetic. 

    

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0% EIF 

  - Loại khác:     

2001.90.10 - - Hành tây 0% EIF 

2001.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20,02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 

    

  - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:     

2002.10.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc 

luộc bằng nước 

0% EIF 

2002.10.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Loại khác:     

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt (1) 0% EIF 

2002.90.20 - - Bột cà chua 0% EIF 

2002.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20,03 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 

    

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus  0% EIF 

  - Loại khác:     

2003.90.10 - -  Nấm cục (dạng củ) 0% EIF 

2003.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20,04 
Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, 

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

2004.10.00 - Khoai tây 0% EIF 



 

71 

 

Mã HS Mô tả Thuế cơ sở Lộ trình 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2004.90.10 - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2004.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20,05 
Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

  - Rau đồng nhất:     

2005.10.10 - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.10.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Khoai tây:     

  - - Khoai tây chiên:     

2005.20.11 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.20.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

2005.20.91 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.20.99 - - - Loại khác 0% EIF 

2005.40.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - - Loại khác:     

2005.59.10 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.59.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2005.60.00 - Măng tây 0% EIF 

2005.70.00 - Ô liu 0% EIF 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0% EIF 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2005.91.00 - - Măng tre 0% EIF 

  - - Loại khác:     

2005.99.10 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.99.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nut), vỏ quả và các phần khác của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm 

đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

0% EIF 

20,07 
Mứt, nước quả nấu đông (thạch), mứt từ quả thuộc chi 

cam quýt, quả hoặc quả hạch nghiền sệt và quả hoặc 

quả hạch nghiền cô đặc, thu được từ quá trình đun nấu, 

đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác. 

    

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0% EIF 

  - Loại khác:     

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0% EIF 
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  - - Loại khác:     

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu 

tây 

0% EIF 

2007.99.90 - - - Loại khác 0% EIF 

20,08 Quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc 

rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.  

    

  - Quả hạch (nut), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha 

trộn với nhau: 

    

  - - Lạc:     

2008.11.10 - - - Lạc rang 0% EIF 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 0% EIF 

2008.11.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác, kể cả các sản phẩm pha trộn:     

2008.19.10 - - - Hạt điều 0% EIF 

2008.19.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2008.20.00 - Quả dứa 0% EIF 

  - Quả thuộc chi cam quýt:     

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

0% EIF 

2008.30.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Lê:     

2008.40.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

0% EIF 

2008.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Mơ:     

2008.50.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

0% EIF 

2008.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Quả anh đào:     

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

0% EIF 

2008.60.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Đào, kể cả quả xuân đào:     

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

0% EIF 

2008.70.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Dâu tây:     

2008.80.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

0% EIF 

2008.80.90 - - Loại khác 0% EIF 
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  - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 

    

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0% EIF 

2008.93.00 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 

0% EIF 

  - - Dạng hỗn hợp:     

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của 

cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut) 

0% EIF 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác hoặc rượu 

0% EIF 

2008.97.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

2008.99.10 - - - Quả vải 0% EIF 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 0% EIF 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của 

cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut) 

0% EIF 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác hoặc rượu 

0% EIF 

2008.99.90 - - - Loại khác 0% EIF 

20,09 
Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau 

ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa 

pha thêm đường chất ngọt khác. 

    

  - Nước cam ép:     

2009.11.00 - - Đông lạnh 0% EIF 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):     

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:     

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.39.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Nước dứa ép:     

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.49.00 - - Loại khác 0% EIF 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0% EIF 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):     

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0% EIF 

2009.69.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Nước táo ép:     
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2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.79.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:     

  - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea): 

    

2009.81.10 - - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2009.81.90 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 0% EIF 

  - - - Loại khác:     

2009.89.91 - - - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2009.89.99 - - - - Loại khác 0% EIF 

  - Nước ép hỗn hợp:     

2009.90.10 - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2009.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

 

c. Canada 

Theo cam kết, Canada sẽ xóa bỏ 100% số dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 

Bảng 6: Lộ trình cắt giảm thuế Canada áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam trong 

CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với Canada 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

0701.10.00 Để làm giống $4.94/tấn EIF 

0701.90.00 Loại khác $4.94/tấn EIF 

0702.00.11 Để chế biến: Cà chua bi 

1.41¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 9.5% 

EIF 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

0702.00.19 Để chế biến: Loại khác 

1.41¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 9.5% 

EIF 

0702.00.21 

Loại khác không dùng để chế biến: Cà chua bi nhập 

khẩu vào thời gian này, có thể được chia theo 2 giai 

đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ trưởng Bộ 

An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch 

cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 32 tuần 

trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3. 

4.68¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0702.00.29 Loại khác không dùng để chế biến: Cà chua bi khác 0% EIF 

0702.00.91 

Loại khác: hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể 

được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo 

lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó 

khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 32 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3. 

4.68¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0702.00.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 

0703.10.10 Củ hành tây 

4.23¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 9.5% 

EIF 

0703.10.21 

Hành tây, giống Tây Ban Nha, dùng để chế biến:  hàng 

nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia theo 2 

giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ trưởng 

Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ 

tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 12 

tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 

31/3. 

2.12¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 9.5% 

EIF 

0703.10.29 
Hành tây, giống Tây Ban Nh, dùng để chế biến: Loại 

khác 
0% EIF 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

0703.10.31 

Hành tây hoặc hành, hẹ, màu xanh:  hàng nhập khẩu 

vào thời gian này có thể được chia theo 2 giai đoạn 

riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ trưởng Bộ An 

ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ 

quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 22 tuần 

trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3. 

4.68¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0703.10.39 Hành tây hoặc hành, hẹ, màu xanh: Loại khác 0% EIF 

0703.10.41 

Hành, hẹ khô:  hàng nhập khẩu vào thời gian này có 

thể được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định 

theo lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 346 tuần trong bất kỳ 12 tháng 

nào, thời gian kết thúc vào 31/3. 

2.81¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0703.10.49 Hành, hẹ khô: loại khác 0% EIF 

0703.10.91 

Loại khác:  hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể 

được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo 

lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó 

khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 46 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3. 

2.81¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0703.10.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 

0703.20.00 Tỏi 0% EIF 

0703.90.00 Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác  0% EIF 

0704.10.11 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 20 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Đóng gói với trọng lượng không 

quá 2.27 kg mỗi gói 

1.88¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 4% 

cộng 4% 

EIF 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

0704.10.12 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 20 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Hàng rời hoặc đóng gói trọng lượng 

không quá 2.27 kg mỗi gói 

1.88¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 4% 

EIF 

0704.10.90 Loại khác 0% EIF 

0704.20.11 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 20tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: đóng gói với trọng lượng không quá 

2.27 kg mỗi gói 

5.62¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

cộng 4% 

EIF 

0704.20.12 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 20 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Hàng rời hoặc đóng gói với trọng 

lượng không quá 2.27 kg mỗi gói 

5.62¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0704.20.90 Loại khác 0% EIF 

0704.90.10 Súp lơ xanh để chế biến 

2.12¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 6% 

EIF 

0704.90.21 

Súp lơ xanh khác:  hàng nhập khẩu vào thời gian này 

có thể được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định 

theo lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 16 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3. 

4.68¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0704.90.29 Súp lơ xanh khác: loại khác 0% EIF 
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Lộ 

trình 

0704.90.31 

Cabbage (Brassica oleracea, capitata):  hàng nhập 

khẩu vào thời gian này có thể được chia theo 2 giai 

đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ trưởng Bộ 

An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch 

cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 34 tuần 

trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3. 

2.35¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0704.90.39 Bắp cải (Brassica oleracea, capitata): Loại khác 0% EIF 

0704.90.41 

Bắp cải,, Chinese or Chinese lettuce (Brassica rapa, 

chenensis, and Brassica rapa, pekinensis):  hàng nhập 

khẩu vào thời gian này có thể được chia theo 2 giai 

đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ trưởng Bộ 

An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch 

cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 30 tuần 

trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3. 

2.35¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0704.90.49 
Bắp cải, rau diếp ngồng (Brassica rapa, chenensis, 

and Brassica rapa, pekinensis): Loại khác 
0% EIF 

0704.90.90 Other 0% EIF 

0705.11.11 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 16 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3. Đóng gới với trọng lượng không 

quá 2.27 kg mỗi gói 

2.35¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

cộng 4% 

EIF 

0705.11.12 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 16 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Hàng rời hoặc đóng gói với trọng 

lượng không quá 2.27 kg mỗi gói 

2.35¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0705.11.90 Loại khác 0% EIF 
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Lộ 

trình 

0705.19.11 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 16 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Đóng gói với trọng lượng không 

quá 2.27 kg mỗi gói 

2.35¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

cộng 4% 

EIF 

0705.19.12 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 16 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Hàng rời hoặc đóng gói với trọng 

lượng không quá 2.27 kg mỗi gói 

2.35¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0705.19.90 Loại khác 0% EIF 

0705.21.00 Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0% EIF 

0705.29.00 Loại khác 0% EIF 

0706.10.11 

Cà rốt mini (chiều dài không quá 11 cm),Hàng nhập 

khẩu vào thời gian này có thể được chia theo 2 giai 

đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ trưởng Bộ 

An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch 

cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 40 tuần 

trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3: 

Đóng gói với trọng lượng không quá 2.27 kg mỗi gói 

1.88¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 4% 

cộng 4% 

EIF 

0706.10.12 

Cà rốt mini (chiều dài không quá 11 cm), Hàng nhập 

khẩu vào thời gian này có thể được chia theo 2 giai 

đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ trưởng Bộ 

An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch 

cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 40 tuần 

trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3: 

Hàng rời hoặc đóng gói với trọng lượng không quá 

2.27 kg mỗi gói 

1.88¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 4% 

EIF 
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Lộ 

trình 

0706.10.20 Cà rốt mini khác có chiều dài không quá 11 cm 0% EIF 

0706.10.31 

Cà rốt, trừ cà rốt mini (chiều dài không quá 11 cm), 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 40 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Đóng gói với trọng lượng không 

quá 2.27 kg mỗi gói 

0.94¢/kg cộng 

4% 
EIF 

0706.10.32 

Cà rốt, trừ cà rốt mini (chiều dài không quá 11 cm), 

Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể được chia 

theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 40 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Hàng rời hoặc đóng gói với trọng 

lượng không quá 2.27 kg mỗi gói 

0.94¢/kg EIF 

0706.10.40 Cà rốt khác 0% EIF 

0706.10.50 Củ cải 0% EIF 

0706.90.10 Củ cải đường, dùng cho chế biến 

1.41¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0706.90.21 

Củ cải đường khác được nhập khẩu vào thời gian này 

có thể được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định 

theo lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 34 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3 : Đóng gói với trọng lượng 

không quá  2.27 kg mỗi gói 

1.88¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

cộng 4% 

EIF 
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Lộ 

trình 

0706.90.22 

Củ cải đường khác được nhập khẩu vào thời gian này 

có thể được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định 

theo lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 34 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3 : Hàng rời hoặc đóng gói 

với trọng lượng không quá  2.27 kg mỗi gói 

1.88¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0706.90.30 Củ cải đường khác 0% EIF 

0706.90.40 Diếp củ và cần tây 0% EIF 

0706.90.51 

Củ cải ri:Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể 

được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo 

lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó 

khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 26 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3 

1.41¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 6% 

EIF 

0706.90.59 Củ cải ri: Loại khác 0% EIF 

0706.90.90 Loại khác 0% EIF 

0707.00.10 Dùng cho chế biến 

1.41¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 6% 

EIF 

0707.00.91 

Loại khác :Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể 

được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo 

lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó 

khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 30 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3 

4.22¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0707.00.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 

0708.10.10 Dùng cho chế biến 

1.41¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 6% 

EIF 
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0708.10.91 

Loại khác: Hàng nhập khẩu vào thời gian này có thể 

được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định theo 

lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó 

khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 12 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3 

3.75¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0708.10.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 

0708.20.10 Đậu que dùng cho chế biến 

1.41¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 6% 

EIF 

0708.20.21 

Đậu que khác, hàng nhập khẩu vào thời gian này có 

thể được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định 

theo lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 14 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3: Đóng gói với trọng lượng 

không quá 2.27 kg mỗi gói 

3.75¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

cộng 4% 

EIF 

0708.20.22 

Đậu que khác, hàng nhập khẩu vào thời gian này có 

thể được chia theo 2 giai đoạn riêng biệt, quy định 

theo lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 14 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3:Hàng rời hoặc đóng gói 

với trọng lượng không quá  2.27 kg mỗi gói 

3.75¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0708.20.30 Đậu que khác 0% EIF 

0708.20.90 Loại khác 0% EIF 

0708.90.00 Rau đậu khác 0% EIF 

0709.20.10 Dùng cho chế biến 

5.51¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 7.5% 

EIF 
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0709.20.91 

Loại khác: nhập khẩu vào giai đoạn quy định bởi Lệnh 

của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khản 

cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 8 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3 

10.31¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0709.20.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 

0709.30.00 Cà tím 0% EIF 

0709.40.11 

Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo Lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khản cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 18 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Hàng rời hoặc đóng gói với trọng 

lượng không quá 2.27 kg mỗi gói 

3.75¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

cộng 4% 

EIF 

0709.40.12 

Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo Lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khản cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 18 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3: Đóng gói với trọng lượng không 

quá 2.27 kg mỗi gói 

3.75¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0709.40.90 Loại khác 0% EIF 

0709.51.10 Dùng cho chế biến 

8.43¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0709.51.90 Loại khác 

8.43¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0709.59.10 Nấm, dùng cho chế biến 

8.43¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0709.59.20 Nấm cục 0% EIF 
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0709.59.90 Loại khác 

8.43¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0709.60.10 

Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo Lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khản cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 12 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3. 

3.75¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0709.60.90 Loại khác 0% EIF 

0709.70.00 
Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  

lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 

0709.91.00 Hoa a-ti-sô 0% EIF 

0709.92.00 Ô liu 0% EIF 

0709.93.00 Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) 0% EIF 

0709.99.11 

Rau mùi tây: Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo 

Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khản cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 16 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3. 

3.28¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0709.99.19 Rau mùi tây: Loại khác 0% EIF 

0709.99.21 

Đại hoàng: Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo 

Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khản cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 12 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3. 

0% EIF 

0709.99.29 Đại hoàng: Loại khác 0% EIF 
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0709.99.31 

Sweet corn-on-the-cob, imported during such period 

specified by order of the Minister of Public Safety and 

Emergency Preparedness or the President of the 

Canada Border Services Agency, not exceeding 12 

weeks in any 12 month period ending 31st March: In 

packages of a weight not exceeding 2.27 kg each 

2.81¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

cộng 4% 

EIF 

0709.99.32 

Sweet corn-on-the-cob, imported during such period 

specified by order of the Minister of Public Safety and 

Emergency Preparedness or the President of the 

Canada Border Services Agency, not exceeding 12 

weeks in any 12 month period ending 31st March: In 

bulk or in packages of a weight exceeding 2.27 kg 

each 

2.81¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0709.99.40 Ngô ngọt xiên khác 0% EIF 

0709.99.90 Loại khác 0% EIF 

0710.10.00 Khoai tây 6% EIF 

0710.21.00 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 9.5% EIF 

0710.22.00 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 9.5% EIF 

0710.29.10 

Hạt đậu xanh (garbanzos), đậu lupini (đậu dẹt), đậu 

triều (Congo, dahl and toor), đậu trắng (đậu mắt cua), 

đậu triều, đậu Angola và hạt guar 

0% EIF 

0710.29.90 Loại khác 9.5% EIF 

0710.30.00 
Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  

lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 

0710.40.00 Ngô ngọt 9.5% EIF 

0710.80.10 Măng tây 19% EIF 

0710.80.20 Hoa lơ xanh và hoa lơ 12.5% EIF 

0710.80.30 
Cải Bruc-xen; 

Nấm 
12.5% EIF 
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0710.80.40 Cà rốt mini (chiều dài không quá 11 cm) 11% EIF 

0710.80.50 

Hoa a-ti-sô (a -ti-sô globe a-ti-sô Trung Quốc (sùng 

thảo)), măng tre, lá cây xương rồng (nopales), rau 

cardon, rau mùi (rau mùi tây Trung Quốc, Mexico 

hoặc Yên Sai), củ đậu, mùi tây, khoai môn, đậu bắp, 

cà Mỹ (cà chua cây), ngải thơm, cà chua xanh, 

topedos, nấm cục và rau sam 

0% EIF 

0710.80.90 Loại khác 9.5% EIF 

0710.90.00 Hỗn hợp các loại rau 12.5% EIF 

0711.20.00 Ô liu 0% EIF 

0711.40.10 
Dưa chuột ri, đường kính tối đa 19 mm, sử dụng trong 

sản xuất các sản phẩm từ dưa chuột ri 
0% EIF 

0711.40.90 Loại khác 10.5% EIF 

0711.51.00 Nấm thuộc chi Agaricus 8% EIF 

0711.59.00 Loại khác 8% EIF 

0711.90.10 Bạch hoa 0% EIF 

0711.90.90 Loại khác 8% EIF 

0712.20.00 Hành tây 6% EIF 

0712.31.00 Nấm thuộc chi Agaricus 6% EIF 

0712.32.10 Sử dụng trong sản xuất các sản phẩm thực phẩm 0% EIF 

0712.32.90 Loại khác 6% EIF 

0712.33.00 Nấm nhầy (Tremella spp.) 6% EIF 
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0712.39.11 
Nấm: Nấm Porcini (Boletus Edulis) hoặc nấm hương 

(Lentinus Edodes) sử dụng trong sản xuất thực phẩm 
0% EIF 

0712.39.19 Nấm: Loại khác 6% EIF 

0712.39.20 Nấm cục 0% EIF 

0712.90.10 

Rau đã khử nước, bao gồm tỏi nhưng không bao gồm 

bột khoai tyaa, dùng trong sản xuất thực phẩm; 

Hạt giống ngô ngọt; 

Ngài giấm, kinh giới ngọt và rau húng 

0% EIF 

0712.90.20 Tỏi, loại khác 6% EIF 

0712.90.90 Loại khác 6% EIF 

0713.10.10 
Hạt giống, đóng gói với trọng lượng không quá 500 g 

mỗi gói 
5.5% EIF 

0713.10.90 Loại khác 0% EIF 

0713.20.00 Đậu hạt xanh (garbanzos) 0% EIF 

0713.31.10 
Của loài Vigna radiata (L.) Wilczek, để rời hoặc đóng 

gói với trọng lượng không quá 500 g mỗi gói 
0% EIF 

0713.31.90 Loại khác 2% EIF 

0713.32.00 
Đậu đỏ hạt nhỏ (Adzuki)  (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis) 
2% EIF 

0713.33.10 Hạt giống 0% EIF 

0713.33.91 Loại khác: Đậu thận (đậu đỏ dài) 0% EIF 

0713.33.99 Loại khác: Loại khác 2% EIF 

0713.34.00 
Đậu Bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia 

subterranea) 
2% EIF 

0713.35.00 Đậu đũa (Vigna unguiculata) 2% EIF 
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0713.39.10 Đậu ngự Lima và Madagascar  0% EIF 

0713.39.90 Loại khác 2% EIF 

0713.40.00 Đậu lăng 0% EIF 

0713.50.10 
Hạt giống để rời hoặc đống gói với trọng lượng không 

quá 500g mỗi gói 
0% EIF 

0713.50.90 Loại khác 2% EIF 

0713.60.00 Đậu triều (Cajanus cajan) 0% EIF 

0713.90.10 
Hạt giống để rời hoặc đống gói với trọng lượng không 

quá 500g mỗi gói 
0% EIF 

0713.90.90 Loại khác 0% EIF 

0714.10.00 Sắn (cassava) 0% EIF 

0714.20.00 Khoai lang 0% EIF 

0714.30.10 Đông lạnh 9.5% EIF 

0714.30.90 Loại khác 0% EIF 

0714.40.10 Đông lạnh 9.5% EIF 

0714.40.90 Loại khác 0% EIF 

0714.50.10 Đông lạnh 9.5% EIF 

0714.50.90 Loại khác 0% EIF 

0714.90.10 Đông lạnh, loại khác trừ củ năng 9.5% EIF 

0714.90.90 Loại khác 0% EIF 

0801.11.00 Đã qua công đoạn làm khô 0% EIF 

0801.12.00 Cùi dừa (cơm dừa) 0% EIF 
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0801.19.00 Loại khác 0% EIF 

0801.21.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0801.22.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0801.31.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0801.32.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0802.11.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0802.12.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0802.21.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0802.22.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0802.31.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0802.32.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0802.41.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0802.42.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0802.51.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0802.52.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0802.61.00 Chưa bóc bỏ 0% EIF 

0802.62.00 Đã bóc bỏ 0% EIF 

0802.70.00 Hạt cây côla (Cola spp.) 0% EIF 

0802.80.00 Quả cau 0% EIF 

0802.90.00 Loại khác 0% EIF 
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0803.10.00 Quả chuối lá 0% EIF 

0803.90.00 Loại khác 0% EIF 

0804.10.00 Quả chà là 0% EIF 

0804.20.00 Quả sung, vả 0% EIF 

0804.30.00 Quả dứa 0% EIF 

0804.40.00 Quả bơ 0% EIF 

0804.50.00 Quả ổi, xoài và măng cụt 0% EIF 

0805.10.00 Quả cam 0% EIF 

0805.20.00 
Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines), 

và các loại giống lai họ cam quýt tương tự 
0% EIF 

0805.40.00 Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0% EIF 

0805.50.00 
Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chấp 

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 
0% EIF 

0805.90.00 Loại khác 0% EIF 

0806.10.11 

Quả nho loài Vitis labrusca, ở trạng thái tự nhiên: 

Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo Lệnh của Bộ 

trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng phó khản cấp 

hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, 

không quá 15 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian 

kết thúc vào 31/3.  

1.41¢/kg EIF 

0806.10.19 
Quả nho loài Vitis labrusca, ở trạng thái tự nhiên: Loại 

khác 
0% EIF 

0806.10.91 Loại khác: Ở trạng thái tự nhiên 0% EIF 

0806.10.99 Loại khác: Loại khác 6% EIF 



 

91 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

0806.20.00 Khô 0% EIF 

0807.11.00 Quả dưa hấu 0% EIF 

0807.19.00 Loại khác 0% EIF 

0807.20.00 Quả đu đủ 0% EIF 

0808.10.10 Ở trạng thái tự nhiên 0% EIF 

0808.10.90 Loại khác 8.5% EIF 

0808.30.10 Dùng cho chế biến 

2.12¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8% 

EIF 

0808.30.91 

Loại khác: Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo 

Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khản cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 24tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3. 

2.81¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0808.30.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 

0808.40.00 Quả mộc qua 0% EIF 

0809.10.10 Dùng cho chế biến 

2.12¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8% 

EIF 

0809.10.91 

Loại khác: Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo 

Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khản cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 10 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3. 

4.68¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0809.10.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 
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0809.21.11 

Ở trạng thái tự nhiên: Nhập khẩu vào giai đoạn quy 

định theo Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng 

và ứng phó khản cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ 

biên giới Canada, không quá 10 tuần trong bất kỳ 12 

tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3. 

5.64¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8% 

EIF 

0809.21.19 Ở trạng thái tự nhiên: Loại khác 0% EIF 

0809.21.90 Loại khác 6% EIF 

0809.29.10 Ngọt, dùng cho chế biến 

5.64¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8% 

EIF 

0809.29.21 

Loại khác, ở trạng thái tự nhiên: Nhập khẩu vào giai 

đoạn quy định theo Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh 

công cộng và ứng phó khản cấp hoặc Chủ tịch cơ quan 

dịch vụ biên giới Canada, không quá 8 tuần trong bất 

kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 31/3.  

5.62¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0809.29.29 Loại khác, ở trạng thái tự nhiên: Loại khác 0% EIF 

0809.29.90 Loại khác 6% EIF 

0809.30.10 Quả đào, không bao gồm xuân đào, dùng cho chế biến 

2.82¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8% 

EIF 

0809.30.21 

Quả đào khác, ở trạng thái tự nhiên, không bao gồm 

xuân đào: Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo 

Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khản cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 14 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3.  

5.62¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0809.30.29 
Quả đào khác, ở trạng thái tự nhiên, không bao gồm 

xuân đào: Loại khác 
0% EIF 

0809.30.30 Quả xuân đào, ở trạng thái tự nhiên 0% EIF 

0809.30.90 Loại khác 8.5% EIF 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

0809.40.10 Quả mận đường, dùng cho chế biến 

1.06¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8% 

EIF 

0809.40.21 

Quả mận đường khác, ở trạng thái tự nhiên: Nhập 

khẩu vào giai đoạn quy định theo Lệnh của Bộ trưởng 

Bộ An ninh công cộng và ứng phó khản cấp hoặc Chủ 

tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 12 

tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 

31/3.   

2.81¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0809.40.29 Quả mận đường khác, ở trạng thái tự nhiên: Loại khác 0% EIF 

0809.40.31 

Mận, không bao gồm mận đường, và quả mận gai, ở 

trạng thái tự nhiên: Nhập khẩu vào giai đoạn quy định 

theo Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và 

ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên 

giới Canada, không quá 12 tuần trong bất kỳ 12 tháng 

nào, thời gian kết thúc vào 31/3. 

3.75¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0809.40.39 
Mận, không bao gồm mận đường, và quả mận gai, ở 

trạng thái tự nhiên: Loại khác 
0% EIF 

0809.40.90 Loại khác 8.5% EIF 

0810.10.10 Dùng cho chế biến 

5.62¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0810.10.91 

Loại khác: Nhập khẩu vào giai đoạn quy định theo 

Lệnh của Bộ trưởng Bộ An ninh công cộng và ứng 

phó khẩn cấp hoặc Chủ tịch cơ quan dịch vụ biên giới 

Canada, không quá 8 tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, 

thời gian kết thúc vào 31/3.  

5.62¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0810.10.99 Loại khác: Loại khác 0% EIF 

0810.20.11 

Quả mâm xôi và dâu đỏ, ở trạng thái tự nhiên: Nhập 

khẩu vào giai đoạn quy định theo Lệnh của Bộ trưởng 

Bộ An ninh công cộng và ứng phó khẩn cấp hoặc Chủ 

tịch cơ quan dịch vụ biên giới Canada, không quá 6 

tuần trong bất kỳ 12 tháng nào, thời gian kết thúc vào 

31/3.  

0% EIF 
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Lộ 

trình 

0810.20.19 
Quả mâm xôi và dâu đỏ, ở trạng thái tự nhiên:Loại 

khác 
0% EIF 

0810.20.90 Loại khác 0% EIF 

0810.30.00 Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0% EIF 

0810.40.10 Ở trạng thái tự nhiên 0% EIF 

0810.40.90 Loại khác 0% EIF 

0810.50.00 Quả kiwi 0% EIF 

0810.60.00 Quả sầu riêng 0% EIF 

0810.70.00 Quả hồng vàng 0% EIF 

0810.90.00 Loại khác 0% EIF 

0811.10.10 Dùng cho chế biến 

5.62¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 8.5% 

EIF 

0811.10.90 Loại khác 12.5% EIF 

0811.20.00 
Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý gai và quả lý 

chua, đen, trắng hoặc đỏ 
6% EIF 

0811.90.10 Quả anh đào 

9.37¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 12.5% 

EIF 

0811.90.20 Quả đào 10.5% EIF 

0811.90.90 Loại khác 0% EIF 

0812.10.10 

Anh đào ngọt bỏ hạt, còn cành, bảo quản tạm thời 

bằng sulphur dioxide gas, dùng trong sản xuất anh đào 

ngâm rượu còn nguyên cành 

0% EIF 
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Lộ 

trình 

0812.10.90 Loại khác 

9.37¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 10.5% 

EIF 

0812.90.10 

Quả akalas, akees, lê, lê cát,bơ, chuối, sa kê, khế, su 

su, mãng cầu, quả thuộc họ cam quýt, quả chà là, sầu 

riêng, ổi dứa, quả sung, vả, gấc, quả bồ hòn, ổi, quả 

imbus, táo ta, kiwi,  táo lady, vải, quả sơn trà, chi thùa, 

táo vàng mammees, xoài, măng cụt, dưa, đu 

đủ(papayas), chanh leo, chuối pawpaws, quả hồng 

vàng, dứa, chuối mễ, , mận lai mơ, quả cây xương 

rồng prickly pears, lựu,  quả mộc qua, chanh kiên, quả 

sapatas, khế, me, quả tangelos (lai bưởi và quýt) và 

chanh tây ấn 

0% EIF 

0812.90.20 Dâu tây 

9.37¢/kg 

nhưng không 

nhỏ hơn 14.5% 

EIF 

0812.90.90 Loại khác 6% EIF 

0813.10.00 Quả mơ 0% EIF 

0813.20.00 Quả mận đỏ 0% EIF 

0813.30.00 Quả táo 6% EIF 

0813.40.00 Quả khác 0% EIF 

0813.50.00 
Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 
0% EIF 

0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại dưa 

(kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong 

các dung dịch bảo quản khác. 

0% EIF 

2001.10.00 Dưa chuột và dưa chuột ri 8% EIF 

2001.90.10 Hành tây 8% EIF 
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Lộ 

trình 

2001.90.90 Loại khác 0% EIF 

2002.10.00 Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 11.5% EIF 

2002.90.00 Loại khác 11.5% EIF 

2003.10.00 Nấm thuộc chi Agaricus 17% EIF 

2003.90.10 Nấm cục (dạng củ) 0% EIF 

2003.90.90 Loại khác 17% EIF 

2004.10.00 Khoai tây 6% EIF 

2004.90.11 
Cà rốt mini (có chiều dài không quá 11cm) và cải 

Bruc-xen: cà rốt mini (có độ dài không quá 11 cm) 
14.5% EIF 

2004.90.12 
Cà rốt mini (có chiều dài không quá 11 cm) và cải 

Bruc-xen: Cải Bruc-xen 
14.5% EIF 

2004.90.20 Măng tây 14% EIF 

2004.90.30 Hoa lơ xanh và hoa lơ 17% EIF 

2004.90.91 

Loại khác: Hoa a-ti-sô (a -ti-sô Globe hoặc a-ti-sô 

Trung Quốc (sùng thảo)), măng tre, lá cây xương rồng 

(nopales), rau cardon, rau mùi (rau mùi tây Trung 

Quốc, Mexico hoặc Yên Sai), củ đậu, mùi tây, khoai 

môn, đậu bắp, cà Mỹ (cà chua cây), ngải thơm, cà 

chua xanh, topedos, nấm cục và rau sam 

0% EIF 

2004.90.99 Loại khác: Loại khác 9.5% EIF 

2005.10.00 Rau đồng nhất 8% EIF 

2005.20.00 Khoai tây 6% EIF 

2005.40.00 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 8% EIF 

2005.51.10 Bột đậu đỏ sử dụng trong sản xuất thực phẩm 0% EIF 
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Lộ 

trình 

2005.51.90 Loại khác 8% EIF 

2005.59.00 Loại khác 8% EIF 

2005.60.00 Măng tây 14% EIF 

2005.70.10 

Ô liu xông lưu huỳnh hoặc ngâm nước muối nhưng 

không đựng trong hộp và bình thủy tinh; 

Ô liu chín ngâm nước muối 

0% EIF 

2005.70.90 Loại khác 8% EIF 

2005.80.00 Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 10.5% EIF 

2005.91.00 Măng tre 0% EIF 

2005.99.11 
Cà rốt: Cà rốt mini (có chiều dài không quá 11 cm), 

Đóng hộp hoặc đựng trong bình thủy tinh 
14.5% EIF 

2005.99.19 Cà rốt: Loại khác 8% EIF 

2005.99.20 

Hoa a-ti-sô (a -ti-sô Globe hoặc a-ti-sô Trung Quốc 

(sùng thảo)), măng tre, lá cây xương rồng (nopales), 

rau cardon, rau mùi (rau mùi tây Trung Quốc, Mexico 

hoặc Yên Sai), củ đậu, mùi tây, khoai môn, đậu bắp, 

cà Mỹ (cà chua cây), ngải thơm, cà chua xanh, 

topedos, nấm cục và rau sam 

0% EIF 

2005.99.90 Loại khác 8% EIF 

2006.00.10 
Quả;  

Vỏ quả 
9.5% EIF 

2006.00.20 Quả hạch 6% EIF 

2006.00.90 Loại khác 0% EIF 

2007.10.00 Chế phẩm đồng nhất 6.5% EIF 

2007.91.00 Quả thuộc họ cam quýt 8.5% EIF 

2007.99.10 Mứt dâu tây 12.5% EIF 
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Lộ 
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2007.99.20 Bột chuối nghiền 0% EIF 

2007.99.90 Loại khác 8.5% EIF 

2008.11.10 Bơ lạc 0% EIF 

2008.11.20 Đậu phộng, tẩy trắng 6% EIF 

2008.11.90 Loại khác 6% EIF 

2008.19.10 Quả hạnh nhân và quả hồ trăn (Hạt dẻ cười) 0% EIF 

2008.19.90 Loại khác 6% EIF 

2008.20.00 Dứa 0% EIF 

2008.30.00 Quả cây có múi 0% EIF 

2008.40.10 Bã ép 6% EIF 

2008.40.20 Cắt lát 9.5% EIF 

2008.40.90 Loại khác 9.5% EIF 

2008.50.10 Bã ép 6% EIF 

2008.50.90 Loại khác 9.5% EIF 

2008.60.10 Bã ép 6% EIF 

2008.60.90 Loại khác 12.5% EIF 

2008.70.10 Bã ép 6% EIF 

2008.70.90 Loại khác 8% EIF 

2008.80.00 Dâu tây 8.5% EIF 

2008.91.00 Lõi cây cọ 0% EIF 
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2008.93.00 
Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
6% EIF 

2008.97.10 

Có chứa 2 hoặc nhiều hơn quả akalas, akees, lê, lê 

cát,bơ, chuối, sa kê, khế, su su, mãng cầu, quả thuộc 

họ cam quýt, quả chà là, sầu riêng, ổi dứa, quả sung, 

vả, gấc, quả bồ hòn, ổi, quả imbus, táo ta, kiwi,  táo 

lady, vải, quả sơn trà, chi thùa, táo vàng mammees, 

xoài, măng cụt, sắn, đu đủ(papayas), chanh leo, chuối 

pawpaws, quả hồng vàng, dứa, chuối mễ, , mận lai 

mơ, quả cây xương rồng prickly pears, lựu,  quả mộc 

qua, chanh kiên, quả sapatas, khế, me, quả tangelos 

(lai bưởi và quýt), chanh tây ấn, dưa hấu hoặc củ từ 

0% EIF 

2008.97.90 Loại khác 6% EIF 

2008.99.10 Táo cắt lát 4% EIF 

2008.99.20 Táo, trừ bã ép 4% EIF 

2008.99.30 

Quả akalas, akees, lê, lê cát,bơ, chuối, sa kê, khế, su 

su, mãng cầu, quả thuộc họ cam quýt, quả chà là, sầu 

riêng, ổi dứa, quả sung, vả, gấc, quả bồ hòn, ổi, quả 

imbus, táo ta, kiwi,  táo lady, vải, quả sơn trà, chi thùa, 

táo vàng mammees, xoài, măng cụt, sắn, đu 

đủ(papayas), chanh leo, chuối pawpaws, quả hồng 

vàng, dứa, chuối mễ, , mận lai mơ, quả cây xương 

rồng prickly pears, lựu,  quả mộc qua, chanh kiên, quả 

sapatas, khế, me, quả tangelos (lai bưởi và quýt), 

chanh tây ấn, dưa hấu hoặc củ từ 

0% EIF 

2008.99.40 
Dưa giống dưa bở (cucumis melo), cắt hạt lựu, ngâm 

si rô 
6% EIF 

2008.99.90 Loại khác 6% EIF 

2009.11.10 

Cô đặc không chứa chất làm ngọt, với trị giá Brix 

không ít hơn 58, sử dụng trong sản xuất nước quả cam 

quýt hoặc đồ uống 

0% EIF 
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2009.11.90 Loại khác 0% EIF 

2009.12.00 Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.19.10 

Đã khử nước;  

Cô đặc không chứa chất làm ngọt, với trị giá Brix 

không ít hơn 58, sử dụng trong sản xuất nước ép quả 

cam quýt 

0% EIF 

2009.19.90 Loại khác 0% EIF 

2009.21.00 Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.29.00 Loại khác 0% EIF 

2009.31.00 Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.39.00 Loại khác 0% EIF 

2009.41.00 Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.49.00 Loại khác 0% EIF 

2009.50.00 Nước cà chua ép 12.5% EIF 

2009.61.10 Nước nho ép dùng cho sản xuất vang 0% EIF 

2009.61.90 Loại khác 9.5% EIF 

2009.69.10 

Cô đặc nho, với trị giá Brix không ít hơn 68, sử dụng 

trong sản xuất nước quả ép hoặc đồ uống; 

Nước nho ép dùng cho sản xuất vang 

0% EIF 

2009.69.90 Loại khác 9.5% EIF 

2009.71.10 Hoàn nguyên 

9.35¢/lít nhưng 

không nhỏ hơn 

8.5% 

EIF 

2009.71.90 Loại khác 4% EIF 
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2009.79.11 
Cô đặc: Sử dụng trong sản xuất nước quả ép, đồ uống 

ép hoặc snack hoa quả 

9.35¢/lít nhưng 

không nhỏ hơn 

8.5% 

EIF 

2009.79.19 Cô đặc: Loại khác 

9.35¢/lít nhưng 

không nhỏ hơn 

8.5% 

EIF 

2009.79.90 Loại khác 4% EIF 

2009.81.00 
Nước ép quả Nam Việt quất(Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)  
0% EIF 

2009.89.10 Của một loại quả 0% EIF 

2009.89.20 Của một loại rau 9.5% EIF 

2009.90.10 Của nước ép quả có múi, đã khử nước 0% EIF 

2009.90.20 Của nước ép cam và bưởi, trừ loại đã khử nước 0% EIF 

2009.90.30 Của nước ép quả, đã hoặc chưa khử nước 6% EIF 

2009.90.40 Của nước ép rau 9.5% EIF 

 

d. Chile 

Theo cam kết, Chile sẽ xóa bỏ 100% số dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định có hiệu lực. 

Bảng 7: Lộ trình cắt giảm thuế Chile áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam trong 

CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với Chile 
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07 
 RAU VÀ MỘT SỐ LOẠI CỦ, THÂN CỦ, RỄ ĂN 

ĐƯỢC     

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh     

0701.10  - Để gieo trồng:     

0701.10.10  -- Vật liệu nhân giống trong ống nghiệm của khoai tây 6% EIF 

0701.10.90  -- Loại khác 6% EIF 

0701.90.00 -Loại khác 6% EIF 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh 6% EIF 

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh 
    

0703.10 -Hành tây và Hành hẹ     

   -- Hành tây:      

0703.10.11  --- Hữu cơ 6% EIF 

0703.10.19  … Loại khác 6% EIF 

0703.10.20 --Hẹ tây 6% EIF 

0703.20  - Tỏi:     

0703.20.10  -- Hữu cơ 6% EIF 

0703.20.90  -- Loại khác 6% EIF 

0703.90.00 -Tỏi tây và các Loại rau họ Hành khác 6% EIF 

07.04 
Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh 
    

0704.10.00 - Hoa lơ và Hoa lơ xanh 6% EIF 

0704.20.00 -Bắp cải bi (cải brussel) 6% EIF 

0704.90.00 -Loại khác 6% EIF 

07.05 
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn 

(Cicchorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh 
    

   - Rau diếp, xà lách:     

0705.11.00 --Xà lách cuộn (head lettuce) 6% EIF 

0705.19.00 --Loại khác 6% EIF 

   - Rau diếp xoăn:     

0705.21.00 --Rau diếp xoăn (Cicchorium intybus var. foliosum) 6% EIF 

0705.29 --Loại khác:     

0705.29.10 ---Bắp cải tím (Cicchorium ssp.) 6% EIF 

0705.29.20 ---rau diếp xoăn (Cicchorium endibia) 6% EIF 

0705.29.90 ---Loại khác 6% EIF 

07.06 
Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, củ cải ri 

và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh 
    

0706.10.00 -Cà rốt và củ cải 6% EIF 

0706.90.00 -Loại khác 6% EIF 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh 6% EIF 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh     

0708.10.00 -Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 6% EIF 

0708.20.00 -Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 6% EIF 
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0708.90.00 -Loại khác 6% EIF 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh     

0709.20  - Măng tây:     

0709.20.10  -- Hữu cơ 6% EIF 

0709.20.90  -- Loại khác 6% EIF 

0709.30.00 - Cà tím 6% EIF 

0709.40.00 -Cần tây trừ Loại Cần củ 6% EIF 

   - Nấm và nấm cục (nấm củ):     

0709.51.00 --Nấm thuộc chi Agaricus 6% EIF 

0709.59  -- Loại khác     

0709.59.10  --- Hữu cơ 6% EIF 

0709.59.90  ---Loại khác 6% EIF 

0709.60 -Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta     

0709.60.10 --Ớt ngọt 6% EIF 

0709.60.20 -Ớt cay 6% EIF 

0709.60.90 --Loại khác 6% EIF 

0709.70.00 
-Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 
6% EIF 

   - Loại khác:     

0709.91.00  -- Hoa a-ti-sô (alcauciles)* 6% EIF 

0709.92.00  -- Ô liu 6% EIF 

0709.93  -- Bí ngô và bí ngòi (Cucurbita spp.):     

0709.93.10  --- Bí ngô (Cucurbita máxima)  6% EIF 

0709.93.20 
 --- Bí ngô kabocha (Cucurbita moschata x Cucurbita 

máxima) 
6% EIF 

0709.93.30  --- Bí ngô lai với Cucurbita 6% EIF 

0709.93.40  --- Bí ngòi (bí I-ta-ly)  (Cucurbita pepo) 6% EIF 

0709.93.90  --- Loại khác 6% EIF 

0709.99  -- Loại khác:     

0709.99.10  --- Hữu cơ 6% EIF 

0709.99.90  --- Loại khác 6% EIF 

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước), đông lạnh 
    

0710.10.00 -Khoai tây 6% EIF 

   - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:     

0710.21.00 --Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 6% EIF 

0710.22.00 --Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 6% EIF 

0710.29 --Loại khác:     

0710.29.10 ---Đậu tằm (Vicia faba) 6% EIF 

0710.29.90 ---Loại khác 6% EIF 

0710.30.00 
-Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 
6% EIF 

0710.40.00 -Ngô ngọt 6% EIF 
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0710.80 -Các loại rau khác:     

0710.80.10 --Hoa lơ (Brassica oleracea var. Botrytis L.) 6% EIF 

0710.80.20 
--Hoa lơ xanh (Brassica olaracea var. Botrytis L. Var. 

Symosa) 
6% EIF 

0710.80.30 --Nấm và các loại nấm khác 6% EIF 

   -- Măng tây:      

0710.80.41  --- Hữu cơ 6% EIF 

0710.80.49  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Loại khác:      

0710.80.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0710.80.99  --- Loại khác 6% EIF 

0710.90.00 -Hỗn hợp các loại rau 6% EIF 

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc 

ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được 

    

0711.20 -Ô liu:     

0711.20.10 --Ngâm nước muối 6% EIF 

0711.20.90 --Loại khác 6% EIF 

0711.40 -Dưa chuột và dưa chuột ri:     

0711.40.10 - Ngâm nước muối 6% EIF 

0711.40.90 --Loại khác 6% EIF 

   - Nấm và nấm cục (nấm củ):     

0711.51.00 --Nấm thuộc chi Agaricus 6% EIF 

0711.59.00 --Loại khác 6% EIF 

0711.90.00 -Rau khác; hỗn hợp các loại rau 6% EIF 

07.12 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm 
    

0712.20.00 -Hành tây 6% EIF 

  
 - Mộc nhĩ (Auricularia ssp.), nấm nhầy (Tremella ssp.) và 

các loại nấm khác; nấm củ: 
    

0712.31 --Nấm thuộc chi Agaricus:     

0712.31.10 ---Nguyên cây 6% EIF 

0712.31.20 ---Cắt nhỏ 6% EIF 

0712.31.90 ---Loại khác 6% EIF 

0712.32 --Mộc nhĩ (Auricularia ssp.):     

0712.32.10 ---Nguyên cây 6% EIF 

0712.32.20 ---Cắt nhỏ 6% EIF 

0712.32.90 ---Loại khác 6% EIF 

0712.33 --Nấm nhầy (Tremella ssp.):     

0712.33.10 ---Nguyên cây 6% EIF 

0712.33.20 ---Cắt nhỏ 6% EIF 

0712.33.90 ---Loại khác 6% EIF 



 

105 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế cơ 

sở 

Lộ 

trình 

0712.39 --Loại khác:     

0712.39.10 ---Nguyên cây 6% EIF 

0712.39.20 ---Cắt nhỏ 6% EIF 

0712.39.90 ---Loại khác 6% EIF 

0712.90 -Rau khác, hỗn hợp các loại rau:     

0712.90.10 --Tỏi tây 6% EIF 

   -- Cà chua:      

0712.90.31  --- Hữu cơ 6% EIF 

0712.90.39  --- Loại khác 6% EIF 

0712.90.40 --Cần tây 6% EIF 

0712.90.50 --Tỏi 6% EIF 

   -- Bí ngô:     

0712.90.61  --- Hữu cơ 6% EIF 

0712.90.69  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Ngô ngọt (Zea mays var. Saccharata):     

0712.90.71  --- Để gieo trồng 6% EIF 

0712.90.72  --- Để tiêu dùng 6% EIF 

0712.90.79  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Loại khác     

0712.90.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0712.90.99  --- Loại khác 6% EIF 

07.13 
Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt 

hoặc làm vỡ hạt 
    

0713.10  - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):     

0713.10.10  -- Để gieo trồng 6% EIF 

0713.10.90  -- Loại khác 6% EIF 

0713.20.00 -Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos) 6% EIF 

   - Đậu hạt (Vigna ssp., Phaseolus ssp.):     

0713.31 
--Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.), Hepper or Vigna 

radiata (L.) Wilczek 
    

0713.31.10 ---Hạt giống 6% EIF 

0713.31.90 ---Loại khác 6% EIF 

0713.32 -- Đậu hạt đỏ nhỏ (Phaseolus or Vigna angularis):     

0713.32.10 ---Hạt giống 6% EIF 

0713.32.90 ---Loại khác 6% EIF 

0713.33 --Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):     

0713.33.10 ---Hạt giống 6% EIF 

0713.33.90 ---Loại khác 6% EIF 

0713.34 
 -- Đậu hạt, đậu bambara (Vigna subterranean o Voandzeia 

subterranean): 
    

0713.34.10  --- Để gieo trồng 6% EIF 

0713.34.90  --- Loại khác 6% EIF 
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0713.35  -- Đậu hạt , wild or caupea (Vigna unguiculata):     

0713.35.10  --- Để gieo trồng 6% EIF 

0713.35.90  --- Loại khác: 6% EIF 

0713.39 --Loại khác:     

0713.39.10 ---Hạt giống 6% EIF 

0713.39.90 ---Loại khác 6% EIF 

0713.40.00 -Đậu lăng' 6% EIF 

0713.50 
 - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu răng ngựa (Vicia 

faba var. equina, Vicia faba var. minor): 
    

0713.50.10  -- Để gieo trồng 6% EIF 

0713.50.90  -- Loại khác 6% EIF 

0713.60.00  - Đậu Hà Lan, hoặc đậu triều (Cajanus cajan) 6% EIF 

0713.90.00 -Loại khác 6% EIF 

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các 

loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc i-nu-lin 

cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái 

lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago 

    

0714.10.00 -Sắn (cassava) 6% EIF 

0714.20.00 -Khoai lang 6% EIF 

0714.30.00  - Củ từ (Dioscorea spp.) 6% EIF 

0714.40.00  - Củ khoai sọ (Colocasia spp.) 6% EIF 

0714.50.00  - Khoai môn (malanga)* (Xanthosoma spp.) 6% EIF 

0714.90.00 -Loại khác 6% EIF 

08 
QUẢ VÀ QUẢ HẠCH ĂN ĐƯỢC; VỎ QUẢ THUỘC 

CHI CAM QUÝT HOẶC CÁC LOẠI DƯA     

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ 
    

   - Dừa:     

0801.11.00 --Đã qua công đoạn làm khô 6% EIF 

0801.12.00  -- Cùi dừa (endocarp) 6% EIF 

0801.19.00 --Loại khác 6% EIF 

   - Quả hạch Brazil:     

0801.21.00 --Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0801.22.00 --Đã bóc bỏ 6% EIF 

   -Hạt điều:     

0801.31.00 --Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0801.32.00 --Đã bóc vỏ 6% EIF 

08.02 
Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc 

lột vỏ. 
    

   - Quả hạnh nhân:      

0802.11.00 --Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0802.12 --Đã bóc vỏ:     

0802.12.10 ---Nguyên quả 6% EIF 
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0802.12.90 ---Loại khác 6% EIF 

   - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):     

0802.21.00 --Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0802.22.00 --Đã bóc vỏ 6% EIF 

   - Quả óc chó:     

0802.31.00 --Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0802.32 --Đã bóc vỏ:     

0802.32.10 ---Nguyên hạt 6% EIF 

0802.32.90 ---Loại khác 6% EIF 

   - Hạt dẻ (Castanea spp.):     

0802.41.00  -- Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0802.42.00  -- Đã bóc vỏ 6% EIF 

   - Quả hồ trăn:     

0802.51.00  -- Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0802.52.00  -- Đã bóc vỏ 6% EIF 

   - Hạt mắc ca:     

0802.61.00  -- Chưa bóc vỏ 6% EIF 

0802.62.00  -- Đã bóc vỏ 6% EIF 

0802.70.00  - Hạt Cola (Cola spp.) 6% EIF 

0802.80.00  - Cau 6% EIF 

0802.90.00 -Loại khác 6% EIF 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô     

0803.10.00  - Chuối lá 6% EIF 

0803.90.00  - Loại khác: 6% EIF 

08.04 
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi 

hoặc khô 
    

0804.10.00 -Quả chà là 6% EIF 

0804.20.00 -Quả sung, vả 6% EIF 

0804.30.00 -Quả dứa 6% EIF 

0804.40 -Quả bơ:     

   -- Giống bơ hass:      

0804.40.11  --- Hữu cơ 6% EIF 

0804.40.19  --- Loại khác 6% EIF 

0804.40.20 --Giống bơ Fuerte 6% EIF 

   -- Loại khác     

0804.40.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0804.40.99  --- Loại khác 6% EIF 

0804.50.00 -Ổi, xoài và măng cụt 6% EIF 

08.05 Quả có múi, tươi hoặc khô     

0805.10.00 -Cam 6% EIF 

0805.20 
- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và 

các loại giống lai họ cam quýt tương tự: 
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0805.20.10 --Quýt 6% EIF 

0805.20.20 --Cam nhỏ 6% EIF 

0805.20.30  -- Quýt (Citrus reticulata x citrus sinensis)  6% EIF 

0805.20.90 --Loại khác 6% EIF 

0805.40.00 -Quả bưởi 6% EIF 

0805.50 
-Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chấp 

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): 
    

0805.50.10 --Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) 6% EIF 

0805.50.20 --Quả chấp(Citrus aurantifolia) 6% EIF 

0805.50.90 --Loại khác 6% EIF 

0805.90.00 -Loại khác 6% EIF 

08.06 Nho, tươi hoặc khô     

0806.10 -Tươi:     

    -- Nho không hạt giống Thompson (Sultanina):     

0806.10.11  ---Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.19  --- Loai khác 6% EIF 

   --Giống nho đỏ không hạt:     

0806.10.21  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.29  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Giống nho đỏ     

0806.10.31  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.39  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Giống nho Ribier (vỏ xanh đen):     

0806.10.41  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.49  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Giống nho không hạt Crimson:     

0806.10.51  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.59  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Giống nho đen không hạt:     

0806.10.61  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.69  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Giống nho Sugraone (nho xanh):     

0806.10.71  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.79  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Giống nho không hạt ruby:     

0806.10.81  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.89  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Loại khác:     

0806.10.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0806.10.99  --- Loại khác 6% EIF 

0806.20 -Khô:     

0806.20.10 --Nho chua đen 6% EIF 
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0806.20.90 --Loại khác 6% EIF 

08.07 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi     

   - Quả họ dưa (kể cả dưa hấu):     

0807.11.00 --Dưa hấu 6% EIF 

0807.19.00 --Loại khác 6% EIF 

0807.20.00 - Quả đu đủ 6% EIF 

08.08 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi     

0808.10 -Táo:     

0808.10.10 --Giống táo ngọt Richared delicious 6% EIF 

   -- Giống táo royal gala:     

0808.10.21  --- Hữu cơ 6% EIF 

0808.10.29  --- Loại khác 6% EIF 

0808.10.30 --Giống táo đỏ red starking 6% EIF 

   --Giốn táo Fuji:     

0808.10.41  --- Hữu cơ 6% EIF 

0808.10.49  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Giống táo braeburn     

0808.10.51  --- Hữu cơ 6% EIF 

0808.10.59  --- Loại khác 6% EIF 

   --  Giống táo granny smith:     

0808.10.61  --- Hữu cơ 6% EIF 

0808.10.69  --- Loại khác 6% EIF 

0808.10.70 --Giống táo đỏ Chief 6% EIF 

   -- Loại khác:     

0808.10.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0808.10.99  --- Loại khác 6% EIF 

0808.30  - Quả lê:     

0808.30.10  -- Giống Packham (chiến thắng của Packham) 6% EIF 

0808.30.20  -- Giống lê châu á 6% EIF 

0808.30.30  -- Giống lê abate fetel 6% EIF 

0808.30.40  -- Giống lê bartlett 6% EIF 

0808.30.50  -- Giống lê beurre bosc  6% EIF 

0808.30.60  -- Giống lê coscia 6% EIF 

0808.30.70  -- Giống lê D'Anjou  6% EIF 

0808.30.90  -- Loại khác 6% EIF 

0808.40.00  - Quả mộc qua 6% EIF 

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, 

tươ 
    

0809.10.00 -Quả mơ 6% EIF 

   - Quả anh đào:     

0809.21  -- Anh đào morello (citric cherries) (Prunus cerasus):     

0809.21.10  --- Hữu cơ 6% EIF 
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0809.21.90  --- Loại khác 6% EIF 

0809.29  -- Loại khác:     

   --- Anh đào ngọt (Prunus avium):     

0809.29.11  ---- Hữu cơ 6% EIF 

0809.29.19  ---- Loại khác 6% EIF 

0809.29.90  --- Loại khác 6% EIF 

0809.30 -Quả đào, kể cả xuân đào     

0809.30.10 --Quả xuân đào 6% EIF 

0809.30.20 --Quả đào 6% EIF 

0809.30.90 --Loại khác 6% EIF 

0809.40 -Quả mận và quả mận gai     

   -- Quả mận:     

0809.40.11  --- Hữu cơ 6% EIF 

0809.40.19  --- Loại khác 6% EIF 

0809.40.20 --Quả mận gai 6% EIF 

08.10 Quả khác, tươi     

0810.10.00 -Dâu tây 6% EIF 

0810.20 -Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ     

   -- Dâu tằm:     

0810.20.11  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.20.19  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Quả mâm xôi:     

0810.20.21  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.20.29  -- Loại khác 6% EIF 

0810.20.90 --Loại khác 6% EIF 

0810.30.00  - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 6% EIF 

0810.40 
-Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác 

thuộc chi Vaccinium 
    

   -- Quả nam Việt quất:     

0810.40.11  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.40.19  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Quả việt quất:     

0810.40.21  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.40.29  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Quả nam Việt quất (Vaccinium macrocarpum):     

0810.40.31  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.40.39  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Loại khác:     

0810.40.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.40.99  --- Loại khác 6% EIF 

0810.50  - Quả Kiwi:     

0810.50.10  -- Hữu cơ 6% EIF 
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế cơ 

sở 

Lộ 

trình 

0810.50.90  -- Loại khác 6% EIF 

0810.60.00 -Quả sầu riêng 6% EIF 

0810.70.00  - Quả hồng vàng 6% EIF 

0810.90 -Loại khác:     

0810.90.20 --Mãng cầu mễ 6% EIF 

0810.90.30 --Lê dạng dưa 6% EIF 

0810.90.40 --Quả sơn trà 6% EIF 

0810.90.50 --Quả mận mơ 6% EIF 

   -- Thổ phục linh:     

0810.90.61  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.90.69  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Loại khác:     

0810.90.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0810.90.99  --- Loại khác 6% EIF 

08.11 

Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất 

làm ngọt khác.  

    

0811.10  - Quả dâu tây:     

0811.10.10  -- Hữu cơ 6% EIF 

0811.10.90  -- Loại khác 6% EIF 

0811.20 
-Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua đen, trắng 

hoặc đỏ và quả lý gai: 
    

   -- Quả dâu tằm:     

0811.20.11  --- Hữu cơ 6% EIF 

0811.20.19  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Quả mâm xôi:     

0811.20.21  --- Hữu cơ 6% EIF 

0811.20.29  --- Loại khác 6% EIF 

0811.20.90 --Loại khác 6% EIF 

0811.90 -Loại khác:     

   -- Quả nam việt quất:     

0811.90.11  --- Hữu cơ 6% EIF 

0811.90.19  --- Loại khác 6% EIF 

0811.90.20 --Quả mơ 6% EIF 

0811.90.30 --Quả đào 6% EIF 

0811.90.40 --Quả kiwi 6% EIF 

0811.90.50 --Quả táo 6% EIF 

0811.90.60 --Quả nho 6% EIF 

0811.90.90 --Loại khác 6% EIF 

08.12 

Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung 

dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được 

    

0812.10  - Quả anh đào:     
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế cơ 

sở 

Lộ 

trình 

0812.10.10  -- Hữu cơ, bảo quản bằng khí sunphurơ 6% EIF 

0812.10.90  -- Loại khác 6% EIF 

0812.90 -Loại khác:     

0812.90.10 --Quả đào 6% EIF 

0812.90.90 --Loại khác 6% EIF 

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; 

hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương 

này. 

    

0813.10.00 -Quả mơ 6% EIF 

0813.20  - Quả mận:     

0813.20.10  -- Hữu cơ 6% EIF 

0813.20.90  -- Loại khác 6% EIF 

0813.30  - Quả táo:      

0813.30.10  -- Hữu cơ 6% EIF 

0813.30.90  -- Loại khác 6% EIF 

0813.40 -Quả khác:     

0813.40.10 --Quả đào 6% EIF 

0813.40.20 --Quả tầm xuân 6% EIF 

   -- Quả mâm xôi:     

0813.40.31  --- Hữu cơ 6% EIF 

0813.40.39  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Quả nam việt quất:     

0813.40.41  --- Hữu cơ 6% EIF 

0813.40.49  --- Loại khác 6% EIF 

   --Quả dâu tây:     

0813.40.51  --- Hữu cơ 6% EIF 

0813.40.59  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Quả mộc qua:     

0813.40.61  --- Hữu cơ 6% EIF 

0813.40.69  --- Loại khác 6% EIF 

   -- Loại khác:     

0813.40.91  --- Hữu cơ 6% EIF 

0813.40.99  --- Loại khác 6% EIF 

0813.50.00 
-Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương 

này: 
6% EIF 

0814.00.00 

'Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại dưa (kể 

cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời 

trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung 

dịch bảo quản khác 

6% EIF 

20 
CHẾ PHẨM TỪ RAU, QUẢ, QUẢ HẠCH HOẶC 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA CÂY     

20.01 
Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic 
    



 

113 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế cơ 

sở 

Lộ 

trình 

2001.10.00 -Dưa chuột và dưa chuột ri 6% EIF 

2001.90 -Loại khác:     

2001.90.10 --A-ti-sô 6% EIF 

2001.90.20 --Cây bạch hoa 6% EIF 

2001.90.30 --Hỗn hợp các loại rau 6% EIF 

2001.90.90 --Loại khác 6% EIF 

20.02 
Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại 

bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic 
    

2002.10.00  - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 6% EIF 

2002.90 -Loại khác:     

  
 -- Nước ép, bột nghiền cà chua, chiếm từ 7% trở lên, tính 

theo trọng lượng ở thể thô 
    

2002.90.12 ---Với trị giá Brix, trên 30 nhưng không vượt quá 32 6% EIF 

2002.90.19 ---Loại khác 6% EIF 

2002.90.90 --Loại khác 6% EIF 

20.03 
Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic 
    

2003.10 -Nấm thuộc chi Agaricus :     

2003.10.10 --Nguyên cây 6% EIF 

2003.10.90 --Loại khác 6% EIF 

2003.90 -Loại khác:     

2003.90.10 --Nguyên cây 6% EIF 

2003.90.90 --Loại khác 6% EIF 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, trừ các 

sản phẩm thuộc nhóm 20.06 

    

2004.10.00 -Khoai tây 6% EIF 

2004.90 -Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2004.90.10 -- Măng tây 6% EIF 

2004.90.90 --Loại khác 6% EIF 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ 

các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 

    

2005.10.00 -Rau đồng nhất 6% EIF 

2005.20.00 -Khoai tây 6% EIF 

2005.40.00 -Đậu Hà Lân (Pisum sativum) 6% EIF 

   - Đậu hạt (Vigna ssp., Phaseolus ssp.):     

2005.51.00 --Đậu hạt, đã bóc vỏ 6% EIF 

2005.59.00 --Loại khác 6% EIF 

2005.60.00 -Măng tây 6% EIF 

2005.70.00 -Ô-liu 6% EIF 

2005.80.00 -Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 6% EIF 

   - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế cơ 

sở 

Lộ 

trình 

2005.91.00 Măng tre 6% EIF 

2005.99 --Loại khác     

2005.99.10 ---Ớt ngọt 6% EIF 

2005.99.90 ---Loại khác 6% EIF 

20.06 

Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, được 

bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong 

nước đường hoặc bọc đường) 

    

2006.00.10 -Quả anh đào 6% EIF 

2006.00.20 -Hỗn hợp các loại quả 6% EIF 

2006.00.90 -Loại khác 6% EIF 

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột 

nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá 

trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm 

ngọt khác 

    

2007.10.00 -Chế phẩm đồng nhất 6% EIF 

   - Loại khác:     

2007.91.00 --Quả cây có múi 6% EIF 

2007.99 --Loại khác:     

   --- Quả đào:     

2007.99.11 ----Thịt của quả 6% EIF 

2007.99.12 ----Mứt và thạch 6% EIF 

2007.99.19 ----Loại khác 6% EIF 

   --- Quả mơ:     

2007.99.21 ----Thịt của quả 6% EIF 

2007.99.22 ----Mứt và thạch 6% EIF 

2007.99.29 ----Loại khác 6% EIF 

   --- Táo:     

2007.99.31  ---- Phần thịt của táo hữu cơ 6% EIF 

2007.99.39  ---- Loại khác 6% EIF 

   --- Quả mâm xôi:     

2007.99.41  ---- Bột nghiền quả mâm xôi hữu cơ, đông lạnh 6% EIF 

2007.99.49  ---- Loại khác 6% EIF 

   --- Xoài:     

2007.99.51  ---- Thịt xoài hữu cơ 6% EIF 

2007.99.59  ---- Loại khác 6% EIF 

   --- Loại khác:     

2007.99.91  ---- Hữu cơ 6% EIF 

2007.99.99  ---- Loại khác 6% EIF 

20.08 

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế 

biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được 

chi tiết hoặc ghi ở nơi khác 
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Thuế cơ 

sở 

Lộ 
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 - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 
    

2008.11 --Lạc:     

2008.11.10 ---Đã bóc vỏ 6% EIF 

2008.11.90 ---Loại khác 6% EIF 

2008.19.00 --Loại khác, kể cả hỗn hợp 6% EIF 

2008.20 -Dứa     

   -- Được bảo quản không đường hoặc ngâm trong siro     

2008.20.11 ---Cắt lát 6% EIF 

2008.20.12 ---Thái hạt lựu 6% EIF 

2008.20.19 ---Loại khác 6% EIF 

2008.20.90 --Loại khác 6% EIF 

2008.30.00 -Quả có múi 6% EIF 

2008.40.00  - Lê 6% EIF 

2008.50.00 -Quả mơ 6% EIF 

2008.60 -Quả anh đào     

   -- Được bảo quản không đường hoặc ngâm trong siro     

2008.60.11 ---Quả anh đào Maraschino và quả khác cùng loại 6% EIF 

2008.60.19 ---Loại khác 6% EIF 

2008.60.90 --Loại khác 6% EIF 

2008.70 -Quả đào, bao gồm quả xuân đào :     

   -- Được bảo quản không đường hoặc ngâm trong siro     

2008.70.11 ---Bổ đôi 6% EIF 

2008.70.19 ---Loại khác 6% EIF 

2008.70.90 --Loại khác 6% EIF 

2008.80.00 -Dâu tây 6% EIF 

  
 - Loại khác, kể cả hỗn hợp, trừ hỗn hợp thuộc phân nhóm 

2008.19: 
    

2008.91.00 --Lõi cây cọ 6% EIF 

2008.93.00 
 -- Quả nam việt quất(Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
6% EIF 

2008.97.00  -- Dạng hỗn hợp 6% EIF 

2008.99 --Loại khác:     

2008.99.10 ---Nho 6% EIF 

2008.99.20 ---Mận 6% EIF 

2008.99.30 ---Quả kiwi 6% EIF 

2008.99.90 ---Loại khác 6% EIF 

20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường chất làm ngọt khác. 

    

   - Nước cam ép:     

2009.11.00 --Đông lạnh 6% EIF 

2009.12.00 -- Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 6% EIF 
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2009.19.00 --Loại khác 6% EIF 

   - Nước bưởi ép:     

2009.21.00 --Với trị giá Brix không quá 20 6% EIF 

2009.29.00 --Loại khác 6% EIF 

   - Nước ép từ một loại quả thuộc loại cây có múi     

2009.31.00 --Với trị giá Brix không quá 20 6% EIF 

2009.39.00 --Loại khác 6% EIF 

   - Nước dứa ép:     

2009.41.00 --Với trị giá Brix không quá 20 6% EIF 

2009.49.00 --Loại khác 6% EIF 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 6% EIF 

    - Nước nho ép (kể cả hèm nho):     

2009.61.00  -- Với trị giá Brix không quá 30  6% EIF 

2009.69 --Loại khác:     

2009.69.10 ---Nước ép 6% EIF 

2009.69.20 ---Phần thịt quả 6% EIF 

   - Nước táo ép:     

2009.71.00 --Với trị giá Brix không quá 20 6% EIF 

2009.79 --Loại khác:     

2009.79.10 --Với trị giá Brix trên 20 nhưng không quá 70 6% EIF 

   --- Với trị giá Brix lớn hơn hoặc bằng 70:     

2009.79.21  ---- Táo hữu cơ 6% EIF 

2009.79.29  ---- Loại khác 6% EIF 

   -Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:     

2009.81.00 
 -- Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
6% EIF 

2009.89  -- Loại khác:     

2009.89.10  --- Nước ép mâm xôi đen 6% EIF 

2009.89.20  --- Nước ép phúc bồn tử 6% EIF 

2009.89.30  --- Nước đào ép 6% EIF 

2009.89.40  --- Nước kiwi ép 6% EIF 

2009.89.50  --- Nước lê ép 6% EIF 

2009.89.60  --- Nước mận ép 6% EIF 

2009.89.70  --- Nước ép ớt ngọt chi Capsicum hoặc Pimenta 6% EIF 

2009.89.90  --- Loại khác 6% EIF 

2009.90.00 -Nước ép hỗn hợp 6% EIF 
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e. Nhật Bản 

Theo cam kết, Nhật Bản sẽ xóa bỏ khoảng 50% dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định có hiệu 

lực với Nhật Bản. Các dòng thuế còn lại được áp dụng theo các lộ trình khác nhau, trong đó 

phổ biến nhất là lộ trình cắt giảm 06 năm (30% số dòng thuế). 

Bảng 8: Lộ trình cắt giảm thuế Nhật Bản áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam 

trong CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với Nhật Bản 

B4 Thuế quan được giảm dần đều trong 04 năm, và xóa bỏ từ ngày 1 tháng 4 của 

năm thứ 04 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Nhật Bản 

B6 Thuế quan được giảm dần đều trong 06 năm, và xóa bỏ từ ngày 1 tháng 4 của 

năm thứ 6 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Nhật Bản 

B8 Thuế quan được giảm dần đều trong 08 năm, và xóa bỏ từ ngày 1 tháng 4 của 

năm thứ 08 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Nhật Bản 

B11 Thuế quan được giảm dần đều trong 11 năm, và xóa bỏ từ ngày 1 tháng 4 của 

năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Nhật Bản 

JPB11*** Thuế quan được xóa bỏ theo lộ trình sau: (i) giảm xuống còn 4,3% kể từ khi 

Hiệp định có hiệu lực với Nhật Bản; (ii) giảm xuống còn 2,2% theo giai đoạn 

04 năm kể ngày 01 tháng 04 của năm thứ 2; (iii) xóa bỏ theo giai đoạn 06 năm 

từ mức 2,2% kể từ ngày 01 tháng 04 năm thứ 6; (iv) được xóa bỏ hoàn toàn từ 

ngày 01 tháng 04 năm thứ 11.  

JPB6** Thuế quan được xóa bỏ theo lộ trình sau: (i) thuế hải quan giảm xuống 20% của 

thuế suất cơ sở từ ngày Hiệp định có hiệu lực với Nhật Bản; (ii) xóa bỏ từ mức 

trên theo giai đoạn 05 năm từ ngày 01 tháng 04 năm thứ 2, và được xóa bỏ hoàn 

toàn vào ngày 01 tháng 04 năm thứ 6. 

JPB8** Thuế quan được xóa bỏ theo lộ trình sau: (i) thuế hải quan giảm xuống 20% của 

thuế cơ sở từ ngày Hiệp định có hiệu lực với Nhật Bản; (ii) thuế hải quan duy 

trì theo thuế suất cơ sở  từ mức ở giai đoạn (i) xuống ngày 31 tháng 3 năm thứ 

3; (iii) xóa bỏ theo lộ trình 05 năm từ ngày 01 tháng 04 năm thứ 4, và được 

miễn thuế từ ngày 01 tháng 04 năm thứ 08. 

JPR14 Thuế quan sẽ được cắt giảm 15% so với thuế suất cơ sở kể từ ngày Hiệp định 

có hiệu lực với Nhật Bản, và sẽ duy trì ở mức này trong các năm tiếp theo. 
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JPR15 Thuế quan sẽ được cắt giảm 25% so với thuế suất cơ sở kể từ ngày Hiệp định 

có hiệu lực với Nhật Bản, và sẽ duy trì ở mức này trong các năm tiếp theo. 

JPR16 Thuế quan được cắt giảm 15% so với thuế suất cơ bản theo lộ trình 06 năm kể 

từ khi Hiệp định có hiệu lực và được duy trì ở mức này kể từ năm thứ 6. 

MFN Thuế quan được áp dụng chung cho các nước WTO 

TRQ Thuế quan được áp dụng theo các quy định tại điểm 21: TWQ-JP21 Phần B 

Phụ lục Mục A. Cụ thể như sau: 

(i) Thuế suất với hàng hóa trong hạn ngạch được miễn trừ. Tổng khối lượng 

hạn ngạch từng năm như sau: 

Năm Khối lượng hạn ngạch (tấn) 

1 380 

2 464 

3 548 

4 632 

5 716 

6 800 

Từ năm 7 trở đi 800 tấn 

 

(ii) Thuế suất với hàng hóa ngoài hạn ngạch sẽ áp dụng thuế suất MFN (thuế 

áp dụng chung cho các nước WTO). 

 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình Ghi chú 

  
Chương 7 Rau và một số loại củ, thân củ và 

rễ ăn được 
      

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh                                

070110.000 Hạt  3,0% EIF   

070190.000 Loại khác 4.3% EIF   
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07.02         

070200.000 Cà chua, tươi và ướp lạnh 3,0% EIF   

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau 

họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh 
      

0703.10 Hành tây và hành, hẹ       

  1. Hành tây       

070310.011 - Không quá 67 yên/kg theo trị giá hải quan 8.5% B6   

070310.012 
- Hơn 67 yên/kg nhưng không quá 73,70 

yên/kg theo trị giá hải quan 

8.5% or 

(73.70 yen - 

trị giá hải 

quan)/kg, 

tùy thuộc 

cái nào nhỏ 

hơn 

B6   

070310.013 - Hơn 73.70 yên/kg theo trị giá hải quan 0,0% EIF   

070310.020 2 Hành hẹ 3,0% EIF   

070320.000 Tỏi 3,0% EIF   

0703.90 Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác       

070390.010 - Hành lá (Allium fistulosum) 3,0% EIF   

070390.090 - Loại khác 3,0% EIF   

07.04 
Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp 

cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh 
      

070410.000 Hoa lơ và hoa lơ xanh   3,0% EIF   

070420.000 Cải Bruc-xen    3,0% EIF   

0704.90 Loại khác       

070490.010 - Hoa lơ xanh 3,0% EIF   

070490.020 - Bắp cải  3,0% EIF   
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070490.030 - Bắp cải Trung Quốc 3,0% EIF   

070490.090 - Loại khác 3,0% EIF   

07.05 
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp 

xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh 
      

  Rau diếp       

070511.000 Rau diếp cuộn (xà lách) 3,0% EIF   

070519.000 Loại khác 3,0% EIF   

  Rau diếp xoăn       

070521.000 
Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
3,0% EIF   

070529.000 Loại khác 3,0% EIF   

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần 

củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh 

      

070610.000 Cà rốt và củ cải    3,0% EIF   

0706.90 Loại khác       

070690.010 - Rễ cây ngưu bàng 2.5% EIF   

070690.090 - Loại khác 3,0% EIF   

07.07         

070700.000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh 3,0% EIF   

07.08 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh 
      

070810.000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum)                   3,0% EIF   

070820.000 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)     3,0% EIF   

070890.000 Các loại rau đậu khác           3,0% EIF   

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh       

070920.000 Măng tây                              3,0% EIF   



 

121 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình Ghi chú 

070930.000 Cà tím (egg-plants)                3,0% EIF   

070940.000 Cần tây trừ loại cần củ             3,0% EIF   

  Nấm và nấm cục (nấm củ)       

070951.000 Nấm thuộc chi Agaricus 4.3% EIF   

0709.59 Loại khác       

  - Nấm cục và nấm matsutake       

070959.011 -- Nấm Matsutake 3,0% EIF   

070959.012 -- Nấm cục 3,0% EIF   

  - Loại khác       

070959.020 -- Nấm hương 4.3% JPR14   

070959.090 -- Loại khác 4.3% EIF   

0709.60 Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta       

070960.010 - Ớt chuông ngọt (loại quả ớt chuông to) 3,0% EIF   

070960.090 - Loại khác 3,0% EIF   

070970.000 
Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt  lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
3,0% EIF   

  Loại khác       

070991.000 Hoa a-ti-sô 3,0% EIF   

070992.000 Ô liu 3,0% EIF   

070993.000 Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) 3,0% EIF   

0709.99 Loại khác       

070999.100 1 Ngô ngọt 6,0% B4   

070999.200 2 Loại khác 3,0% EIF   

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh 
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071010.000 Khoai tây                          8.5% B6   

  Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:       

071021.000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum)                  8.5% EIF   

071022.000 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)    8.5% EIF   

0710.29 Loại khác                                       

071029.010 - Hạt đâu tương tươi 6,0% B6   

071029.090 - Loại khác 8.5% EIF   

071030.000 
Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt  lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
6,0% B6   

071040.000 Ngô ngọt 10.6% EIF   

0710.80 Rau khác          

071080.030 1 Cây ngưu bàng 12,0% B6   

  2 Loại khác       

071080.010 - Hoa lơ xanh 6,0% B6   

071080.090 - Loại khác 6,0% EIF   

0710.90 Rau hỗn hợp       

071090.100 1 Đa phần là ngô ngọt 10.6% B6   

071090.200 2 Loại khác 6,0% EIF   

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước 

lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay được 

      

071120.000 Ô liu                                 9,0% EIF   

071140.000 Dưa chuột và dưa chuột ri            9,0% EIF   

  Nấm và nấm cục (nấm củ):        

071151.000 Nấm thuộc chi Agaricus 9,0% EIF   
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071159.000 Loại khác 9,0% EIF   

0711.90 Rau khác; hỗn hợp các loại rau       

  
1 Cà tím, trọng lượng không quá 20g mỗi 

miếng, hành tươi và dương xỉ diều hâu  
      

071190.012 - Cà tím 6,0% EIF   

071190.013 - Hành tươi 6,0% EIF   

071190.019 - Dương xỉ diều hâu 6,0% EIF   

  2 Loại khác       

071190.093 (1) Ngưu bàng 12,0% B6   

  (2) Loại khác       

071190.091 - Cà tím 9,0% EIF   

071190.092 - Rễ sen 9,0% B6   

071190.094 - Bạch hoa 9,0% EIF   

071190.099 - Loại khác 9,0% EIF   

07.12 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn 

hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 
      

071220.000 Hành tây                            9,0% B6   

  
Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (nấm củ): 
      

071231.000 Nấm thuộc chi Agaricus 9,0% EIF   

071232.000 Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 9,0% EIF   

071233.000 Nấm nhầy (Tremella spp.) 9,0% EIF   

0712.39 Loại khác       

071239.010 - Nấm hương 12.8% JPR15   

071239.090 - Loại khác 9,0% EIF   
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0712.90 Rau khác; hỗn hợp các loại rau       

  1 Ngô ngọt       

071290.031 

(1) Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

071290.039 (2) Loại khác 9 yen/kg EIF   

  2 Loại khác       

071290.050 
- Khoai tây đã hoặc chưa xắt nhưng chưa chế 

biến 
12.8% B6   

  - Loại khác       

071290.010 -- Măng 9,0% EIF   

  -- Loại khác       

071290.020 --- Dương xỉ 9,0% EIF   

071290.040 --- Củ cải 9,0% EIF   

071290.060 --- Bí ngô nạo đã sấy khô 9,0% EIF   

071290.090 --- Loại khác 9,0% EIF   

07.13 
Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt 
      

0713.10 Đậu Hà Lan (Pisum sativum)            

071310.010 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071310.211 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       
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071310.221 

- Liên quan đến đậu trong phân nhóm 2-(2) 

này, hạt đậu đỏ nhỏ (azuki) trong 0713.32, hạt 

đậu tây trong 0713.33-2-(2), hạt đậu bambara 

trong 071334-2-(2), hạt đậu dải trong 0713.35-

2-(2), đậu tăm trong 0713.50-2-(2), đậu triều 

trong 0713.60-2-(2) và rau đậu đã sấy khô 

khác trong 0713.90-2-(2),dành cho hạn ngạch 

được xác định bởi Chỉ thị của Chính phủ trên 

cơ sở 120.000 tấn, xem xét đến việc nhu cầu 

trong nước trong năm tài khóa hiện nay với sự 

suy giảm sản lượng sản xuất trong nước, hiện 

trạng thị trường quốc tế và các điều kiện thích 

hợp khác, sau đây gọi là "hạn ngạch chung" 

cho nhóm này. 

10,0% EIF   

071310.229 - Loại khác 354 yen/kg B11   

0713.20 Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos)       

071320.010 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

071320.020 2 Loại khác 8.5% EIF   

  Hạt đậu (Vigna, Phaseolus)       

071331.000 
Hạt đậu của các loài Vigna mungo (L) Hepper 

hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek 
0,0% EIF   

0713.32 
Hạt đậu đỏ nhỏ (Azuki) (Phaseolus or Vigna 

angularis) 
      

071332.010 - Đối với "Hạn ngạch chung" 10,0% EIF   

071332.090 - Loại khác 354 yen/kg MFN   

0713.33 
Hạt đâu tây, bao gồm hạt đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris) 
      

071333.010 

1. Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071333.210 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       

071333.221 - Đối với "Hạn ngạch chung" 10,0% EIF   
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071333.229 - Loại khác 354 yen/kg MFN   

0713.34 
Hạt đậu Bambara ((Vigna subterranea or 

Voandzeia subterranea) 
      

071334.100 

1. Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071334.210 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       

071334.291 - Đối với "Hạn ngạch chung" 10,0% EIF   

071334.299 - Loại khác 354 yen/kg MFN   

0713.35 Hạt đậu dải trắng rốn nâu (Vigna unguiculata)       

071335.100 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071335.210 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       

071335.291 - Đối với "Hạn ngạch chung" 10,0% EIF   

071335.299 - Loại khác 354 yen/kg MFN   

0713.39 Loại khác       

071339.010 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071339.210 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       

  - Đối với "Hạn ngạch chung"       

071339.221 -- Đậu đũa (Phaseculus calcaratus) 10,0% EIF   
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071339.226 -- Loại khác 10,0% EIF   

  - Loại khác       

071339.222 -- Đậu đũa (Phaseculus calcaratus) 354 yen/kg MFN   

071339.227 -- Loại khác 354 yen/kg MFN   

0713.40 Đậu lăng       

071340.010 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

071340.020 2 Loại khác 8.5% EIF   

0713.50 

Đậu tằm (Vicia faba var. major), đậu răng 

ngựa (and horse beans (Vicia faba var. equina, 

Vicia faba var. minor) 

      

071350.010 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071350.210 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       

071350.221 - Đối với "Hạn ngạch chung" 10,0% B11   

071350.229 - Loại khác 354 yen/kg B11   

0713.60 Đậu tây (Cajanus cajan)       

071360.100 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071360.210 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       

071360.291 - Đối với "Hạn ngạch chung" 10,0% B11   

071360.299 - Loại khác 354 yen/kg B11   

0713.90 Loại khác       
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071390.010 

1 Phù hợp chỉ để gieo trồng bằng cách xử lý 

hóa học (ví dụ, khử trùng, khả năng tăng tốc 

của hạt nảy mầm) 

0,0% EIF   

  2 Loại khác       

071390.210 

(1) Được chứng nhận là hạt giống để gieo 

trồng rau theo quy định của Chỉ thị của Chính 

phủ 

6,0% EIF   

  (2) Loại khác       

071390.221 - Đối với "Hạn ngạch chung" 10,0% B11   

071390.229 - Loại khác 354 yen/kg B11   

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai 

lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm 

lượng tinh bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp 

lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái 

lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago 

      

0714.10 Sắn (Cassava)       

  1 Đông lạnh       

071410.310 

- Để phục vụ chăn nuôi (nhập khẩu theo mục 

này để sử dụng là nguyên liệu phục vụ chăn 

nuôi theo quy định của Hải quan)  

0,0% EIF   

071410.390 - Loại khác 12,0% EIF   

  2 Loại khác       

  (1) Bột viên       

071410.110 

- Để phục vụ chăn nuôi (nhập khẩu theo mục 

này để sử dụng là nguyên liệu phục vụ chăn 

nuôi theo quy định của Hải quan) 

0,0% EIF   

071410.190 - Loại khác 15,0% B11   

  (2) Loại khác       

071410.210 

- Để phục vụ chăn nuôi (nhập khẩu theo mục 

này để sử dụng là nguyên liệu phục vụ chăn 

nuôi theo quy định của Hải quan) 

0,0% EIF   

071410.290 - Loại khác 9,0% EIF   

0714.20 Khoai lang       

071420.100 1 Đông lạnh 12,0% B6   

071420.200 2 Loại khác 12.8% B6   
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0714.30 Củ từ (Dioscoperea)       

071430.100 1 Đông lạnh 12,0% B6   

071430.200 2 Loại khác 9,0% EIF   

0714.40 Khoai môn (Colocasia spp.)       

071440.100 1 Đông lạnh 10,0% B11   

071440.200 2 Loại khác 9,0% EIF   

0714.50 Củ khoai môn (Xanthosoma)       

071450.100 1 Đông lạnh 12,0% B6   

071450.200 2 Loại khác 9,0% EIF   

0714.90 Loại khác       

071490.100 1 Đông lạnh 12,0% B6   

071490.200 2 Loại khác 9,0% EIF   

  
Chương 8 Quả và quả hạch (nut) ăn được; 

vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 
      

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ 
      

  Dừa       

080111.000 Đã làm khô                            3,0% EIF   

080112.000 Cùi dừa (cơm dừa) 3,0% EIF   

080119.000 Loại khác                                 3,0% EIF   

  Quả hạch Brazil:       

080121.000 Chưa bóc vỏ                             3,0% EIF   

080122.000 Đã bóc vỏ                              3,0% EIF   

  Hạt điều:       

080131.000 Chưa bóc vỏ                             0,0% EIF   
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080132.000 Đã bóc vỏ                              0,0% EIF   

08.02 
Quả hạch khác, tươi hoặc đã sấy khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ 
      

  Quả hạnh nhân       

0802.11 Chưa bóc vỏ                                   

080211.100 1 Hạnh nhân đắng 0,0% EIF   

080211.200 2 Hạnh nhân ngọt 2.4% EIF   

0802.12 Đã bóc vỏ                                    

080212.100 1 Hạnh nhân đắng 0,0% EIF   

080212.200 2 Hạnh nhân ngọt 2.4% EIF   

  Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):       

080221.000 Chưa bóc vỏ                             6,0% EIF   

080222.000 Đã bóc vỏ                              6,0% EIF   

  Quả óc chó       

080231.000 Chưa bóc vỏ                             10,0% EIF   

080232.000 Đã bóc vỏ                              10,0% EIF   

  Hạt dẻ (Castanea spp.):       

080241.000 Chưa bóc vỏ                             9.6% B11   

080242.000 Đã bóc vỏ                              9.6% B11   

  Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):       

080251.000 Chưa bóc vỏ 0,0% EIF   

080252.000 Đã bóc vỏ 0,0% EIF   

  Hạt macadamia:       

080261.000 Chưa bóc vỏ 5,0% EIF   

080262.000 Đã bóc vỏ 5,0% EIF   
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080270.000 Hạt cây côla(Cola spp.) 12,0% B6   

080280.000 Quả cau 0,0% EIF   

0802.90 Loại khác                                        

080290.300 1 Hạt hồ đào 4.5% EIF   

080290.900 2 Loại khác 12,0% B6   

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô       

0803.10 Chuối quả cứng       

  1 Tươi       

080310.100 
(1) Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/4 đến 

30/9 
20,0% B11   

080310.100 (2) Nếu nhập khẩu giai đoạn từ 1/10 đến 31/3 25,0% B11   

080310.200 2 Đã sấy khô 3,0% EIF   

0803.90 Loại khác       

  1 Tươi       

080390.100 
(1) Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/4 đến 

30/9 
20,0% B11   

080390.100 (2) Nếu nhập khẩu giai đoạn từ 1/10 đến 31/3 25,0% B11   

080390.200 2 Đã sấy khô 3,0% EIF   

08.04 
Quả chà là, sung/ vả, dứa, bơ, ổi, xoài, măng 

cụt, tươi hoặc đã làm khô 
      

080410.000 Quả chà là 0,0% EIF   

0804.20 Quả sung/quả vả       

080420.010 - Tươi 6,0% B6   

080420.090 - Đã sấy khô 6,0% B6   

0804.30 Dứa       

080430.010 1 Tươi 17,0% B11   

080430.090 2 Đã sấy khô 7.2% EIF   
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0804.40 Quả Bơ       

080440.010 - Tươi 3,0% EIF   

080440.090 - Đã sấy khô 3,0% EIF   

0804.50 Ổi, xoài và măng cụt       

  - Tươi       

080450.011 -- Xoài 3,0% EIF   

080450.019 -- Loại khác 3,0% EIF   

080450.090 - Đã sấy khô 3,0% EIF   

08.05 
Quả thuộc chi cam/quýt (quả có múi), tươi và 

đã sấy khô 
      

0805.10 Cam       

080510.000 1 Nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/6 đến 30/11 16,0% B6   

080510.000 

2 Nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/12 đến 31/5       

- Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 01 tháng 

12 cho đến 31 tháng 3 
32,0% JPB8** 

Xem 

SG5 của 

Phụ lục 

B-1 

- Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 01 tháng 4 

cho đến 31 tháng 5 
32,0% B6   

080520.000 

 Quả quýt (bao gồm quýt chua và quả quất); 

quả cam loại nhỏ, các loại giống lai cam quýt 

tương tự 

17,0% B6   

0805.40 
Quả bưởi chùm, bao gồm cả bưởi ngọt 

(pomelos) 
      

080540.000 
- Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/6 đến 

30/11 
10,0% B6   

080540.000 
- Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/12 đến 

31/5 
10,0% B6   

0805.50 

Chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và 

chanh xanh (Citrus aurantifloia), chanh không 

hạt (Citrus latifolia) 

      

080550.010 - Chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) 0,0% EIF   
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080550.090 - Chanh xanh (Citrus aurantifloia) 0,0% EIF   

0805.90 Loại khác       

080590.020 
1 Chanh xanh (trừ Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia) 
0,0% EIF   

080590.090 2 Loại khác 17,0% B11   

08.06 Nho, tươi hoặc đã sấy khô       

0806.10 Tươi       

080610.000 
1 Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/3 đến 

31/10 
17,0% EIF   

080610.000 
2 Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/11 đến 

ngày cuối cùng của tháng 2 
7,8% EIF   

080620.000 Đã sấy khô 1.2% EIF   

08.07 
Các loại dưa (bao gồm cả dưa hấu) và đu đủ, 

tươi: 
      

  Các loại dưa (bao gồm dưa hấu)       

080711.000 Dưa hấu 6,0% EIF   

080719.000 Loại khác 6,0% EIF   

080720.000 Đu đủ 2,0% EIF   

08.08 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.       

080810.000 Quả táo 17,0% JPB11***   

080830.000 Quả lê 4.8% EIF   

080840.000 Quả mộc qua 4.8% EIF   

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận 

và mận gai, tươi. 
      

080910.000 Quả mơ 6,0% EIF   

  Quả anh đào:       

080921.000 Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 8.5% JPB6**   

080929.000 Loại khác 8.5% JPB6**   
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080930.000 Quả đào, kể cả xuân đào 6,0% EIF   

080940.000 Quả mận và quả mận gai: 6,0% EIF   

08.10 Quả khác, tươi.       

081010.000 Quả dâu tây 6,0% EIF   

081020.000 Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 6,0% EIF   

081030.000 Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 6,0% EIF   

081040.000 
Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại 

quả khác thuộc chi Vaccinium 
6,0% EIF   

081050.000 Quả kiwi 6.4% EIF   

081060.000 Quả sầu riêng 5,0% EIF   

081070.000 Quả hồng vàng 6,0% EIF   

0810.90 Loại khác:       

081090.210 
- Quả chôm chôm; quả chanh leo, quả vải và 

quả khế 
5,0% EIF   

081090.290 - Loại khác 6,0% EIF   

08.11 

Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa 

thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. 

      

0811.10 Dâu tây       

081110.100 1 Có chứa đường 9.6% EIF   

081110.200 2 Loại khác 12,0% EIF   

0811.20 
Quả mâm xôi, dâu đen, dâu tằm và dâu đỏ, 

Quả lý chua đen, trắng, đỏ và quả lý gai 
      

081120.100 1 Có chứa đường 9.6% EIF   

081120.200 2 Loại khác 6,0% EIF   

0811.90 Loại khác       

  1 Có chứa đường       
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081190.110 (1) Dứa 23.8% B11   

081190.130 (2) Dâu 9.6% EIF   

081190.140 (3) Chery chua (Prunus cerasus) 13.8% B6   

081190.150 (4) Đào và lê 7,0% EIF   

  (5) Loại khác       

081190.120 

- Đu đủ, quả bơ, ổi, sầu riêng, quả chua me, 

quả champeder, quả mít, vú sữa, chôm chôm, 

quả doi, quả jambosa diamboo-kaget, quả 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả na, xoài, 

quả bullock’s-heart, quả chanh leo, quả 

dookoo kokosan (quả bòn bon), măng cụt, 

mãng cầu xiêm và quả vải 

12,0% EIF   

081190.190 - Loại khác 12,0% EIF   

  2 Loại khác       

081190.210 (1) Dứa 23.8% B11   

081190.220 

(2) Đu đủ, quả bơ, ổi, sầu riêng, quả chua me, 

quả champeder, quả mít, vú sữa, chôm chôm, 

quả doi, quả jambosa diamboo-kaget, quả 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả na, xoài, 

quả bullock’s-heart, quả chanh leo, quả 

dookoo kokosan, măng cụt, mãng cầu xiêm và 

quả vải 

7.2% EIF   

  (3) Đào, lê và dâu       

081190.230 - Dâu 6,0% EIF   

081190.240 - Đào và lê 7,0% EIF   

  (4) Loại khác       

081190.280 - Quả camu camu 12,0% EIF   

081190.290 - Loại khác 12,0% EIF   

08.12 

Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví 

dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước 

lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), 

nhưng không ăn ngay được.  
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081210.000 Quả Chery 17,0% B11   

0812.90 Loại khác       

  1 Chuối       

081290.100 
(1) Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/4 đến 

30/9 
20,0% B6   

081290.100 (2) Nếu nhập khẩu giai đoạn từ 1/10 đến 31/3 25,0% B6   

  2 Cam       

081290.200 
(1) Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/6 đến 

30/11 
16,0% B11   

081290.200 (2) Nếu nhập khẩu giai đoạn từ 1/12 đến 31/5 32,0% B11   

  3 Bưởi chùm, kể cả bưởi ngọt (pomelo)       

081290.300 
(1) Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/6 đến 

30/11 
10,0% B6   

081290.300 
(2) Nếu nhập khẩu trong giai đoạn từ 1/12 đến 

31/5 
10,0% B6   

  4 Loại khác       

081290.410 

(1) Chanh và chanh xanh, không bao gồm 

những người bảo quản tạm thời trong dung 

dịch bảo quản 

0,0% EIF   

081290.430 (2) Hạt dẻ (Castanea spp.) 9.6% B11   

  (3) Loại khác       

081290.420 

- Đu đủ, quả bơ, ổi, sầu riêng, quả chua me, 

quả champeder, quả mít, vú sữa, chôm chôm, 

quả doi, quả jambosa diamboo-kaget, quả 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả na, xoài, 

quả bullock’s-heart, quả chanh leo, quả 

dookoo kokosan (quả bòn bon), măng cụt, 

mãng cầu xiêm và quả vải 

12,0% EIF   

081290.440 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai họ cam 

quýt tương tự 

17,0% B6   

081290.490 - Loại khác 12,0% B6   

08.13 

Trái cây sấy khô, trừ các nhóm 08.01 đến 

08,06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô 

thuộc Chương này 

      

081310.000 Quả mơ 9,0% B6   
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081320.000 mận khô 2.4% EIF   

081330.000 táo 9,0% B6   

0813.40 Quả khác       

081340.010 1 Quả dâu 9,0% EIF   

  2 Loại khác       

081340.021 

- Đu đủ, quả bơ, ổi, sầu riêng, quả chua me, 

quả champeder, quả mít, vú sữa, chôm chôm, 

quả doi, quả jambosa diamboo-kaget, quả 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả na, xoài, 

quả bullock’s-heart, quả chanh leo, quả 

dookoo kokosan, măng cụt, mãng cầu xiêm và 

quả vải 

7.5% EIF   

081340.022 - Quả hồng vàng, đã sấy khô 9,0% B6   

081340.023 - Quả Kehapi 9,0% EIF   

081340.029 - Loại khác 9,0% EIF   

0813.50 
Hỗn hợp các loại hạt và quả sấy khô của 

Chương này 
      

081350.010 

1 Hỗn hợp chứa hơn 50% trọng lượng của một 

loại hạt hoặc hoa quả đã sấy khô, trừ các loại 

hạt dẻ có chứa (Castanea spp.), Quả óc chó, 

quả hồ trăn, hạt Kola (Cola spp.), Các loại hạt 

của phân nhóm 0.802,90 hoặc quả khô thuộc 

phân nhóm 0.813,10 để 0.813,40 

6,0% EIF   

081350.090 2 Loại khác 12,0% EIF   

08.14         

081400.000 

Vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa 

(kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo 

quản tạm thời trong nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác 

1.5% EIF   

  
Chương 20 Các chế phẩm từ rau, quả, quả 

hạch (nut) hoặc các phần khác của cây 
      

20.01 

Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm 

hoặc axít axetic: 

      

2001.10 Dưa chuột và dưa chuột ri       
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200110.100 1 Có thêm đường 15,0% B6   

200110.200 2 Loại khác 12,0% EIF   

2001.90 Loại khác       

  1 Có thêm đường       

200190.110 

(1) Đu đủ, quả bơ, ổi, sầu riêng, quả chua me, 

quả champeder, quả mít, vú sữa, chôm chôm, 

quả doi, quả jambosa diamboo-kaget, quả 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả na, xoài, 

quả bullock’s-heart, quả chanh leo, quả 

dookoo kokosan (quả bòn bon), mãng cầu 

xiêm, xoài, măng cụt và quả vải 

7,5% EIF   

200190.120 (2) Ngô ngọt 10,5% B6   

200190.130 (3) Lõi ngô non 16,8% EIF   

200190.140 (4) Loại khác 15,0% EIF   

  2 Loại khác       

200190.210 

(1) Đu đủ, quả bơ, ổi, sầu riêng, quả chua me, 

quả champeder, quả mít, vú sữa, chôm chôm, 

quả doi, quả jambosa diamboo-kaget, quả 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả na, xoài, 

quả bullock’s-heart, quả chanh leo, quả 

dookoo kokosan (quả bòn bon), mãng cầu 

xiêm, xoài, măng cụt và quả vải 

6,0% EIF   

200190.220 (2) Xoài và măng cụt 6,0% EIF   

200190.230 (3) Ngô ngọt 7,5% B6   

200190.240 (4) Lõi ngô non 15,0% EIF   

  (5) Loại khác       

200190.250 - Gừng 12,0% EIF   

200190.290 - Loại khác 12,0% EIF   

20.02 

Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic: 
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200210.000 Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng       9,0% EIF   

2002.90 Loại khác       

200290.100 1 Có thêm đường 13,4% B6   

  2 Loại khác       

  (1) Bột nhuyễn và bột nhão của cà chua       

  

- Đóng gói kín khí 

Ghi chú: Các hàng hóa, đã đề cập ở trên, khi 

được sử dụng tại một sản xuất ngoại quan để 

sản xuất cá hoặc sò ốc đóng hộp xuất khẩu, tái 

xuất khẩu sẽ được miễn thuế hải quan theo 

quy định của Luật Hải quan, Luật số 61 năm 

1954 

      

200290.211 

-- Áp dụng với lượng hạn ngạch được quy 

định tại một Chỉ thị của Chính phủ đối với sản 

xuất nước sốt cà chua và nước sốt cà chua 

khác, trên cơ sở dự báo lượng nhu cầu trong 

nước trong năm tài chính tiếp đó (từ tháng 4 

đến tháng 3) với dự đoán về sự suy giảm sản 

lượng sản xuất trong nước, và xem xét tình 

hình thị trường quốc tế và các điều kiện khác 

có liên quan 

0,0% MFN   

200290.219 -- Loại khác 16,0% B6   

  - Loại khác       

200290.221 

-- Áp dụng với lượng hạn ngạch được quy 

định tại một Chỉ thị của Chính phủ đối với sản 

xuất nước sốt cà chua và nước sốt cà chua 

khác, trên cơ sở dự báo lượng nhu cầu trong 

nước trong năm tài chính tiếp đó (từ tháng 4 

đến tháng 3) với dự đoán về sự suy giảm sản 

lượng sản xuất trong nước, và xem xét tình 

hình thị trường quốc tế và các điều kiện khác 

có liên quan 

0,0% MFN   

200290.229 -- Loại khác 16,0% B6   

200290.290 (2) Loại khác 9,0% EIF   

20.03 

Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc 

axít axetic: 

      

2003.10 Nấm thuộc chi Agaricus       
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200310.100 1 Có thêm đường 13,4% EIF   

  2 Loại khác       

  
(1) Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
      

200310.211 - Nấm Pháp 13,6% B6   

200310.219 - Loại khác 9,6% EIF   

200310.220 (2) Loại khác 10,5% EIF   

2003.90 Loại khác       

  1 Nấm cục       

200390.010 
(1) Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
9,6% EIF   

200390.020 (2) Loại khác 10,5% EIF   

  2 Loại khác       

200390.100 (1) Có thêm đường 13,4% EIF   

  (2) Loại khác       

200390.210 
A Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
9,6% EIF   

200390.220 B Loại khác 10,5% EIF   

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic, đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 2006: 

      

2004.10 Khoai tây       

200410.100 1 Đã nấu chín, nhưng chưa chế biến 8,5% B4   

  2 Loại khác       

200410.210 (1) Khoai tây ghiền 13,6% B6   

200410.220 (2) Loại khác 9,0% B6   

2004.90 Rau khác và hỗn hợp các loại rau       

  1 Có thêm đường       

200490.110 (1) Ngô ngọt 10,5% B6   
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200490.120 (2) Loại khác 23,8% B6   

  2 Loại khác       

  (1) Măng tây và các loại rau đậu       

200490.211 - Măng tây 17,0% EIF   

200490.212 - Các loại rau họ đậu 17,0% B11   

200490.220 (2) Măng tre 13,6% B6   

200490.230 (3) Ngô ngọt 7,5% B6   

  (4) Lõi ngô non       

200490.240 - Đóng gói kín khí 15,0% EIF   

200490.291 - Loại khác 15,0% B6   

200490.299 (5) Loại khác 9,0% EIF   

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm  2006: 

      

2005.10 Các loại rau đồng nhất       

200510.100 1 Có thêm đường 16,8% B6   

200510.200 2 Loại khác 12,0% B6   

2005.20 Khoai tây       

200520.100 1 Khoai tây nghiền và khoai tây dạng mảnh 13,6% B11   

  2 Loại khác       

200520.210 
(1) Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
12,0% B6   

200520.220 (2) Loại khác 9,0% B8   

2005.40 Hạt đậu (Pisum sativum)       

  1 Có thêm đường       

200540.110 (1) Chưa bóc vỏ 13,4% B11   
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200540.190 (2) Loại khác 23,8% TRQ 

Xem 

TWQ-

JP21 

của Phụ 

lục A 

  2 Loại khác       

  
(1) Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
      

200540.211 A Chưa bóc vỏ 12,0% EIF   

200540.212 B Loại khác 15,0% B6   

  (2) Loại khác       

200540.221 A Chưa bóc vỏ 9,0% EIF   

200540.222 B Loại khác 13,6% B6   

  Hạt đậu (Vigna spp., Phaseolus spp.)       

2005.51 Hạt đậu, đã bóc vỏ       

  1 Có thêm đường       

200551.110 

(1) Đóng gói kín khí, có chứa bột nhuyễn của 

cà chua hoặc một loại chế phẩm cà chua và 

thịt lợn, mỡ lợn dính nạc hoặc mỡ lợn khác 

14,0% B8   

200551.190 (2) Loại khác 23,8% TRQ 

Xem 

TWQ-

JP21 

của Phụ 

lục A 

200551.200 2 Loại khác 17,0% B11   

2005.59 Loại khác       

200559.100 1 Có thêm đường 13,4% EIF   

  2 Loại khác       

200559.210 
(1) Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
12,0% B6   

200559.220 (2) Loại khác 9,0% EIF   
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2005.60 Măng tây       

200560.010 
1 Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
16,0% B8   

200560.020 2 Loại khác 12,0% B6   

2005.70 Ô liu       

200570.010 
1 Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
5,4% EIF   

200570.020 2 Loại khác 9,0% EIF   

2005.80 Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata)       

200580.100 1 Có thêm đường 14,9% B6   

200580.200 2 Loại khác 10,0% EIF   

  Các loại rau khác và hỗn hợp các loại rau       

2005.91 Măng tre       

200591.100 1 Có thêm đường 13,4% B6   

200591.900 2 Loại khác 13,6% B6   

2005.99 Loại khác       

  1 Có thêm đường       

  (1) Các loại rau đậu       

200599.111 

A Đóng gói kín khí, có chứa bột nhuyễn của 

cà chua hoặc một loại chế phẩm cà chua và 

thịt lợn, mỡ lợn dính nạc hoặc mỡ lợn khác 

14,0% B6   

200599.119 B Loại khác 23,8% TRQ 

Xem 

TWQ-

JP21 

của Phụ 

lục A 

200599.190 (2) Loại khác 13,4% B6   

  2 Loại khác       

  (1) Lõi ngô non       

200599.211 - Đóng gói kín khí 15,0% EIF   
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200599.219 - Loại khác 15,0% EIF   

200599.220 (2) Các loại rau đậu 17,0% B8   

200599.230 (3) Bắp cải muối 12,0% EIF   

  (4) Loại khác       

  
A Đóng gói kín khí không quá 10kg  mỗi gói, 

bao gồm cả bao bì 
      

200599.911 (a) Bột tỏi  9,6% EIF   

200599.919 (b) Loại khác 12,0% EIF   

  B Loại khác       

200599.991 (a) Bột tỏi  10,5% EIF   

200599.999 (b) Loại khác 9,0% EIF   

20.06         

2006.00 

Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác 

của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô 

có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc 

bọc đường) 

      

200600.010 1 Marrons glacé (hạt dẻ cô đường kiểu Ý) 12,6% B11   

  2 Loại khác       

200600.021 - Mơ 18,0% B6   

200600.029 - Loại khác 18,0% EIF   

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả 

hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác: 

      

2007.10 Các chế phẩm đồng nhất       

200710.100 1 Có thêm đường 34,0% B11   

200710.200 2 Loại khác 21,3% B11   

  Loại khác       

2007.91 Quả có múi, họ cam quýt       
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  1 Mứt, thạch trái cây và mứt cam       

  (1) Có thêm đường       

200791.111 - Mứt 16,8% B6   

200791.119 - Thạch trái cây và mứt cam 16,8% B6   

  (2) Loại khác       

200791.121 - Mứt 12,0% EIF   

200791.129 - Thạch trái cây và mứt cam 12,0% B6   

  2 Bột nhuyễn và bột nhão của trái cây       

200791.210 (1) Có thêm đường 34,0% B11   

200791.220 (2) Loại khác 21,3% B6   

2007.99 Loại khác       

  1 Mứt và thạch trái cây       

  (1) Có thêm đường       

200799.111 - Mứt 16,8% B6   

200799.119 - Thạch trái cây 16,8% B6   

  (2) Loại khác       

200799.121 - Mứt 12,0% B6   

200799.129 - Thạch trái cây 12,0% EIF   

  2 Loại khác       

  (1) Có thêm đường       

200799.211 - Bột nhuyễn và bột nhão của trái cây 34,0% B8   

200799.219 - Loại khác 40,0% B6   

  (2) Loại khác       

200799.221 - Bột nhuyễn và bột nhão của trái cây 21,3% B6   

200799.229 - Loại khác 25,0% B11   
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20.08 

Trái cây, quả hạch và các phần khác ăn được 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác 

      

  
Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha 

trộn với nhau 
      

2008.11 Lạc       

  1 Có thêm đường       

200811.110 (1) Bơ đậu phộng 12,0% B6   

200811.120 (2) Loại khác 23,8% B6   

  2 Loại khác       

200811.210 (1) Bơ đậu phộng 10,0% B6   

  (2) Loại khác       

  - Lạc đã rang       

200811.291 -- Chưa bóc vỏ 21,3% B8   

200811.292 -- Loại khác 21,3% B8   

200811.299 - Loại khác 21,3% B8   

2008.19 Loại khác, bao gồm cả hỗn hợp       

  1 Có thêm đường       

200819.110 (1) Ở dạng bột 21,0% EIF   

  (2) Loại khác       

  A Hạt điều và hạt khác đã rang       

200819.191 - Hạt điều 11,0% B6   

200819.192 - Loại khác 11,0% B6   

  B Loại khác       

200819.193 
- Hạt dẻ (đóng gói kín khí không quá 10 kg 

mỗi gói gồm cả bao bì), chưa rang 
16,8% B11   

200819.199 - Loại khác 16,8% B6   

  2 Loại khác       

  (1) Ở dạng bột       
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200819.211 A Hạt điều chưa rang 10,0% EIF   

200819.219 B Loại khác 10,0% EIF   

  (2) Loại khác       

  
A Hạt macadamia chưa rang và hạt hạnh nhân 

đã rang 
      

200819.227 - Hạt macadamia chưa rang 5,0% EIF   

200819.222 - Hạt hạnh nhân đã rang 5,0% EIF   

  B Hạt macadamia và trái hồ đào đã rang        

200819.221 - Hạt macadamia đã rang 5,0% EIF   

200819.223 - Trái hồ đào đã rang  5,0% EIF   

  
C Dừa, quả hạch Brazil, hạt thiên đường, hạt 

phỉ (Corylus spp.), Hạt điều và hạt bạch quả 
      

200819.224 
- Dừa, quả hạch Brazil, hạt thiên đường, hạt 

phỉ (Corylus spp.) 
10,0% EIF   

200819.225 - Hạt điều  10,0% EIF   

200819.226 - Hạt bạch quả 12,0% B6   

  D Loại khác       

200819.228 (a) Đã rang 5,0% EIF   

200819.229 (b) Loại khác 12,0% B6   

2008.20 Dứa       

  1 Có thêm đường       

  
(1) Đóng gói không quá 10 kg mỗi gói, kể cả 

bao bì, trừ dạng bột, thái nhỏ hoặc nghiền 
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200820.111 

- Liên quan đến dứa thuộc phân nhóm này 1- 

(1) và 2 (1), áp dụng với lượng hạn ngạch 

được quy định bởi một Chỉ thị của Chính phủ, 

trên cơ sở dự báo lượng nhu cầu nội địa trong 

năm tài chính tiếp theo (từ tháng 4 đến tháng 

3) với dự đoán về sự suy giảm sản lượng sản 

xuất trong nước đối với dứa tươi Nhật Bản, và 

cũng xem xét tình hình thị trường quốc tế và 

các điều kiện liên quan khác (trong phân nhóm 

này được gọi là "Hạn ngạch chung") 

0,0% MFN   

200820.119 - Loại khác 33 yen/kg JPR16   

  (2) Loại khác       

200820.191 
A Đóng gói không quá 10 kg mỗi gói, kể cả 

bao bì, ở dạng bột, thái nhỏ hoặc nghiền 
25,5% B11   

200820.199 B Loại khác 46,8% B11   

  2 Loại khác       

  
(1) Đóng gói không quá 10 kg mỗi gói, kể cả 

bao bì, trừ dạng bột, thái nhỏ hoặc nghiền 
      

200820.211 - Áp dụng với "Hạn ngạch chung" 0,0% MFN   

200820.219 - Loại khác 33 yen/kg JPR16   

200820.290 (2) Loại khác 25,5% B11   

2008.30 Quả có múi, họ cam quýt       

  1 Có thêm đường       

200830.110 (1) Ở dạng bột 29,8% B11   

200830.190 (2) Loại khác 23,8% B6   

  2 Loại khác       

200830.210 (1) Ở dạng bột 21,3% B6   

200830.290 (2) Loại khác 17,0% B6   

2008.40 Lê       

  1 Có thêm đường       

  (1) Ở dạng bột       
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200840.111 A Đóng gói kín khí 15,0% B6   

200840.119 B Loại khác 21,0% B6   

  (2) Loại khác       

200840.191 A Đóng gói kín khí 10,8% B6   

200840.199 B Loại khác 15,0% B6   

  2 Loại khác       

  (1) Ở dạng bột       

200840.211 A Đóng gói kín khí 12,0% B6   

200840.219 B Loại khác 15,0% B6   

  (2) Loại khác       

200840.291 A Đóng gói kín khí 9,0% B8   

200840.299 B Loại khác 10,8% B6   

2008.50 Mơ       

  1 Có thêm đường       

200850.110 (1) Ở dạng bột 15,0% B6   

200850.190 (2) Loại khác 15,0% B6   

  2 Loại khác       

200850.210 (1) Ở dạng bột 12,0% B6   

200850.290 (2) Loại khác 12,0% B6   

2008.60 Cherri       

  1 Có thêm đường       

200860.110 (1) Ở dạng bột 15,0% B6   

200860.190 (2) Loại khác 15,0% B6   

  2 Loại khác       

200860.210 (1) Ở dạng bột 12,0% B6   
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200860.290 (2) Loại khác 12,0% B6   

2008.70 Đào, kể cả xuân đào       

  1 Có thêm đường       

  (1) Ở dạng bột       

200870.111 A Đóng gói kín khí 21,3% B6   

200870.119 B Loại khác 29,8% B11   

  (2) Loại khác       

  A Đóng gói kín khí       

200870.191 (a) Không dưới 2kg mỗi gói, kể cả bao bì 6,7% EIF   

200870.192 (b) Loại khác 8,0% B6   

200870.199 B Loại khác 13,4% B6   

  2 Loại khác       

  (1) Ở dạng bột       

200870.211 A Đóng gói kín khí 17,0% B6   

200870.219 B Loại khác 21,3% B6   

  (2) Loại khác       

200870.291 A Đóng gói kín khí 6,7% EIF   

200870.299 B Loại khác 9,6% B6   

2008.80 Dây tây       

  1 Có thêm đường       

200880.110 (1) Ở dạng bột 21,0% B6   

200880.190 (2) Loại khác 11,0% B6   

  2 Loại khác       

200880.210 (1) Ở dạng bột 15,0% B6   

200880.290 (2) Loại khác 12,0% B6   
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Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc 

phân nhóm 2008.19 
      

200891.000 Lõi cây cọ 15,0% B6   

2008.93 
Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
      

  1 Có thêm đường       

200893.110 (1) Ở dạng bột 29,8% B11   

200893.120 (2) Loại khác 11,0% EIF   

  2 Loại khác       

200893.210 (1) Ở dạng bột 21,3% B6   

200893.220 (2) Loại khác 12,0% B6   

2008.97 Hỗn hợp        

  
1 Hỗn hợp các loại trái cây, salad trái cây và 

coctail trái cây 
      

200897.110 - Có thêm đường 6,0% EIF   

200897.120 - Loại khác 6,0% EIF   

  2 Loại khác       

  (1) Có thêm đường       

200897.211 A Ở dạng bột 29,8% B11   

200897.219 B Loại khác 23,8% B6   

  (2) Loại khác       

200897.221 A Ở dạng bột 21,3% B6   

200897.229 B Loại khác 17,0% EIF   

2008.99 Loại khác       

200899.100 1 Ume (trái mận Mume ) 12,0% B6   

  2 Loại khác       

  (1) Có thêm đường       

  A Ở dạng bột       



 

152 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình Ghi chú 

200899.211 (a) Chuối và bơ 21,0% EIF   

200899.215 (b) Loại khác 29,8% B11   

  B Loại khác       

200899.212 (a) Dâu và mận đã sấy khô 11,0% EIF   

  (b) Chuối, bơ, xoài, ổi và măng cụt       

200899.213 - Đóng gói kín khí 11,0% EIF   

200899.214 - Loại khác 11,0% EIF   

  (c) Loại khác       

200899.216 - Sầu riêng, chôm chôm, chanh leo, vải và khế 14,0% EIF   

200899.219 - Loại khác 16,8% EIF   

  (2) Loại khác       

  A Ở dạng bột       

  (a) Chuối, bơ và trái mận đã sấy khô       

200899.221 - Chuối và bơ 15,0% EIF   

200899.222 - Mận đã sấy khô 15,0% B6   

  (b) Loại khác       

200899.226 - Xoài, ổi và măng cụt 15,0% EIF   

200899.234 - Trái camu camu 21,3% EIF   

200899.227 - Loại khác 21,3% B6   

  B Loại khác       

200899.223 (a) Mận đã sấy khô 7,7% EIF   

  (b) Chuối, bơ, xoài, ổi và măng cụt       

200899.224 - Đóng gói kín khí 9,6% EIF   

200899.225 - Loại khác 9,6% EIF   
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200899.228 (c) Khoai môn đông lạnh (Colocasia) 10,0% B6   

  (d) Loại khác       

200899.231 - Xoài, ổi và măng cụt 10,0% EIF   

200899.236 - Trái camu camu 12,0% EIF   

200899.232 
- Bỏng ngô, ngô nổ bằng nhiệt trong áp suất 

thông thường 
9,0% EIF   

200899.251 
- Khoai lang, cả củ hoặc thái lát, đã sấy khô 

sau khi hấp hoặc luộc chín 
12,0% B6   

200899.259 - Loại khác 12,0% B6   

20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và 

nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm 

rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm 

ngọt khác 

      

  Nước cam       

2009.11 Đông lạnh       

  1 Có thêm đường       

200911.110 
(1) Chứa không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
25,5% B11   

200911.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

200911.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
21,3% B6   

200911.290 (2) Loại khác 25,5% B6   

2009.12 
Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 

20 
      

  1 Có thêm đường       

200912.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
25,5% B11   
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200912.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

200912.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
21,3% B11   

200912.290 (2) Loại khác 25,5% B11   

2009.19 Loại khác       

  1 Có thêm đường       

200919.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
25,5% B11   

200919.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

200919.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
21,3% B11   

200919.290 (2) Loại khác 25,5% B6   

  Nước Bưởi chùm (bao gồm cả bưởi ngọt)       

2009.21 Trị số Brix không quá 20       

  1 Có thêm đường       

200921.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
23,0% B8   

200921.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B8   

  2 Loại khác       

200921.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
19,1% B8   
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200921.290 (2) Loại khác 25,5% B8   

2009.29 Loại khác       

  1 Có thêm đường       

200929.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
23,0% B8   

200929.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B8   

  2 Loại khác       

200929.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza 
19,1% B8   

200929.290 (2) Loại khác 25,5% B6   

  
Nước của một loại quả có múi họ cam quýt bất 

kỳ 
      

2009.31 Trị số Brix không quá 20       

  1 Có thêm đường       

200931.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B6   

200931.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

  
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
      

200931.211 A Nước chanh vàng 6,0% EIF   

200931.212 B Nước chanh xanh 12,0% EIF   

200931.219 C Loại khác 19,1% B6   

200931.290 (2) Loại khác 25,5% B6   

2009.39 Loại khác       
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  1 Có thêm đường       

200939.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B6   

200939.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

  
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
      

200939.211 A Nước chanh vàng 6,0% EIF   

200939.212 B Nước chanh xanh 12,0% EIF   

200939.219 C Loại khác 19,1% B6   

200939.290 (2) Loại khác 25,5% B6   

  Nước dứa       

2009.41 Trị số Brix không quá 20       

  1 Có thêm đường       

200941.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B11   

200941.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

200941.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
19,1% B11   

200941.290 (2) Loại khác 25,5% B11   

2009.49 Loại khác       

  1 Có thêm đường       

200949.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B11   
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200949.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

200949.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
19,1% B11   

200949.290 (2) Loại khác 25,5% B11   

2009.50 Nước cà chua       

200950.100 1 Có thêm đường 29,8% B6   

200950.200 2 Loại khác 21,3% B6   

  Nước nho (gồm cả nước ép nho)       

2009.61 Trị số Brix không quá 30       

  1 Có thêm đường       

200961.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B6   

200961.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B6   

200961.200 2 Loại khác 19,1% B6   

2009.69 Loại khác       

  1 Có thêm đường       

200969.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B6   

200969.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       
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200969.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
19,1% EIF   

200969.290 (2) Loại khác 25,5% B11   

  Nước táo        

2009.71 Trị số Brix không quá 20       

  1 Có thêm đường       

200971.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B11   

200971.190 (2) Loại khác 

34.0% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

200971.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
19,1% B11   

200971.290 (2) Loại khác 29,8% B11   

2009.79 Loại khác       

  1 Có thêm đường       

200979.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B11   

200979.190 (2) Loại khác 

34.0% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  2 Loại khác       

200979.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
19,1% B8   

200979.290 (2) Loại khác 29,8% B8   

  Nước của một loại quả hoặc rau bất kỳ       

2009.81 
Nước nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
      

  1 Có thêm đường       
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200981.110 
(1) Không quá 10% trọng lượng đường 

sucroza, tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B6   

200981.190 (2) Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B6   

  2 Loại khác       

200981.210 
(1) Không quá 10% trọng lượng là đường 

sucroza 
19,1% B6   

200981.290 (2) Loại khác 25,5% B6   

2009.89 Loại khác       

  1 Nước trái cây       

  (1) Có thêm đường       

200989.111 
A Không quá 10% trọng lượng đường sucroza, 

tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B6   

200989.119 B Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B6   

  (2) Loại khác       

  A Không quá 10% trọng lượng đường sucroza       

200989.122 - Nước mận 14,4% B6   

200989.123 - Loại khác 19,1% B6   

200989.129 B Loại khác 25,5% B6   

  2 Nước rau       

200989.210 (1) Có thêm đường 8,1% B6   

  (2) Loại khác       

200989.221 - Đóng gói kín khí 9,0% B6   

  - Loại khá       
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200989.231 -- Nước cà rốt 7,2% B6   

200989.239 -- Loai khác 7,2% EIF   

2009.90 Nước hỗn hợp       

  1 Hỗn hợp các loại nước trái cây       

  (1) Có thêm đường       

200990.111 
A Không quá 10% trọng lượng đường sucroza, 

tự nhiên hoặc nhân tạo  
23,0% B6   

200990.119 B Loại khác 

29.8% hoặc 

23 yen/kg, 

tùy thuộc 

cái nào lớn 

hơn 

B11   

  (2) Loại khác       

200990.121 A Không quá 10% trọng lượng đường sucroza 19,1% B6   

200990.129      B Loại khác 25,5% B6   

  2 Hỗn hợp nước các loại rau       

200990.210 (1) Có thêm đường 8,1% EIF   

200990.220 (2) Loại khác 5,4% EIF   

 

f. Malaysia 

Theo cam kết, Malaysia xóa bỏ gần như hoàn toàn các dòng thuế rau quả về 0% ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực với Malaysia, ngoại trừ 22 dòng thuế áp dụng theo lộ trình 11 năm.  
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CPTPP 

Chú thích: 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực với Malaysia 

B11 Thuế quan được xóa bỏ theo lộ trình 11 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực từ 

thuế cơ sở về 0% 
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07 
Chương 7 - Rau và một số loại củ, thân củ và rễ 

ăn được 

    

07.01   Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.     

0701.10.000 - Để làm giống 0% EIF 

0701.90.000 - Loại khác 0% EIF 

0702.00.000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0% EIF 

07.03   
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

    

0703.10.000 - Hành tây và hành, hẹ: 0% EIF 

0703.20.000 - Tỏi 0% EIF 

0703.90.000 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác 
0% EIF 

07.04   
Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải 

ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

    

0704.10.000 - Hoa lơ và hoa lơ xanh: 0% EIF 

0704.20.000 - Cải Bruc-xen 0% EIF 

0704.90 - Loại khác     

  - - Bắp cải:     

0704.90.110 - - - Bắp cải cuộn tròn 

trong hạn ngạch 

(0%) 

ngoài hạn ngạch 

(90%) 

EIF 

0704.90.190 --- Loại khác 0% EIF 

0704.90.200 - - Mù tạt Trung Quốc 0% EIF 

0704.90.900 - - Loại khác 0% EIF 
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07.05   
Xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp.), Tươi hoặc ướp lạnh. 

    

  - Xà lách:     

0705.11.000 - - Xà lách cuộn tròn (rau diếp đầu) 0% EIF 

0705.19.000 - - Loại khác 0% EIF 

  - Rau diếp xoăn     

0705.21.000 
-- Rau diếp/ xà lách xoăn, rễ củ (cichorium 

intybus var foliosum) 

0% EIF 

0705.29.000 -- Loại khác 0% EIF 

07.06   

Cà rốt, củ cải, xà lách, củ cải đường, cây củ hạ, 

củ, củ cải, rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

    

0706.10.000 - Cà rốt và củ cải 0% EIF 

0706.90.000 - Loại khác 0% EIF 

0707.00.000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 
0% EIF 

07.08   
Các loại rau đậu, vỏ hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

    

0708.10.000 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

0708.20 - Đậu xanh Vigna, Phaseolus:     

0708.20.100 - - Đậu Pháp 0% EIF 

0708.20.200 - - Đậu dài 0% EIF 

0708.20.900 - - Loại khác 5% EIF 

0708.90.000 - Các loại rau họ đậu khác 0% EIF 

07.09   Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0709.20.000 - Măng tây 0% EIF 

0709.30.000 - Cà tím 0% EIF 

0709.40.000 - Cần tây, trừ cần củ 0% EIF 

  - Nấm và nấm cục:     

0709.51.000 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

0709.59.000 - - Loại khác 0% EIF 

0709.60 
- Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi 

Pimenta: 

    

0709.60.200 - - Ớt (các loại quả thuộc chi Capsicum) 
0% EIF 

0709.60.900 - - Loại khác 0% EIF 

0709.70.000 
- Rau chân vịt (bao gồm cả rau chân vịt New 

Zealand) và rau chân vịt orache 

0% EIF 

  - Loại khác     
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0709.91.000 -- Ac ti sô 0% EIF 

0709.92.000 -- Ô liu 0% EIF 

0709.93.000 -- Bí đỏ và bí ngồi Cucurbita 
0% EIF 

0709.99 -- Loại khác     

0709.99.100 --- Ngô ngọt 0% EIF 

0709.99.200 --- Đậu bắp 0% EIF 

0709.99.900 --- Loại khác 0% EIF 

07.10   
Rau (chưa hoặc đã hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước trong nước), đông lạnh 

    

0710.10.000 - Khoai tây 0% EIF 

  - Các loại rau họ đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ  
    

0710.21.000 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

0710.22.000 - Đậu hạt  (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
0% EIF 

0710.29.000 -- Loại khác 0% EIF 

0710.30.000 
- Rau chân vịt (bao gồm cả rau chân vịt New 

Zealand) và rau chân vịt orache 

0% EIF 

0710.40.000 - Ngô ngọt 5% EIF 

0710.80.000 - Các loại rau khác 0% EIF 

0710.90.000 - Hỗn hợp các loại rau 0% EIF 

07.11   

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu 

huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), 

nhưng không ăn ngay được. 

    

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.100 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 5% EIF 

0711.20.900 - - Loại khác 0% EIF 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:     

0711.40.100 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 7% EIF 

0711.40.900 - - Loại khác 0% EIF 

  - Nấm và nấm cục (nấm củ):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:     

0711.51.100 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 7% EIF 

0711.51.900 - - - Loại khác 0% EIF 

0711.59 - - Loại khác:     

0711.59.100 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 7% EIF 

0711.59.900 - - - Loại khác 0% EIF 
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0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 
    

0711.90.100 - - Ngô ngọt 0% EIF 

  - - Quả thuộc chi Capsium hoặc Pimenta 
    

0711.90.210 --- Ớt (quả thuộc chi Capsium) 0% EIF 

0711.90.290 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

0711.90.910 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 7% EIF 

0711.90.990 - - - Loại khác 0% EIF 

07.12   
Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in 

powder,  but not further prepared.          

    

0712.20.000 - Onions               0% EIF 

  
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở 

dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 

    

0712.31.000 - Hành tây 5% EIF 

0712.32.000 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0% EIF 

0712.33.000 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0% EIF 

0712.39 - - Loại khác:     

0712.39.100 - - - Nấm cục (nấm củ) 0% EIF 

0712.39.900 --- Loại khác 5% EIF 

0712.90 - Các loại rau khác; hỗn hợp của các loại rau 
    

0712.90.100 -- Ngô ngọt 0% EIF 

0712.90.900 -- Loại khác 0% EIF 

07.13   
Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc 

vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

    

0713.10.000 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum): 0% EIF 

0713.20.000 - Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos): 0% EIF 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
    

0713.31.000 
- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

0% EIF 

0713.32.000 
- - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc 

Vigna angularis): 

0% EIF 

0713.33.000 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): 
0% EIF 
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0713.34.000 
- - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc 

Voandzeia subterranea): 

0% EIF 

0713.35.000 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata): 0% EIF 

0713.39.000 -- Loại khác 0% EIF 

0713.40.000 - Đâu lăng 0% EIF 

0713.50.000 
- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): 

0% EIF 

0713.60.000 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan) 0% EIF 

0713.90.000 - Loại khác 0% EIF 

07.14   

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang 

và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh 

bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh 

hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago. 

    

0714.10 - Sắn:     

0714.10.100 -- Dạng thanh, đã làm khô 0% EIF 

0714.10.200 -- Dạng viên 0% EIF 

0714.10.900 -- Loại khác 0% EIF 

0714.20.000 - Khoai lang 0% EIF 

0714.30.000 -  Củ từ (Dioscorea )         0% EIF 

0714.40.000 - Khoai sọ (Colocasia )         0% EIF 

0714.50.000 - Khoai môn (Xanthosoma )         0% EIF 

0714.90 - Loại khác     

0714.90.100 -- Lõi cây cọ sago 0% EIF 

0714.90.900 -- Loại khác 0% EIF 

08 

Chương 8 - Quả và quả hạch (nut) ăn được; vỏ 

quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 

    

08.01   
Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

    

  
Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

    

0801.11.000 -- Đã được nạo và sấy khô 20% EIF 

0801.12.000 -- Cùi/ cơm dừa (endocarp)        5% EIF 

0801.19 -- Loại khác     

0801.19.100 -- Dừa non 5% EIF 

0801.19.900 --- Loại khác 5% EIF 
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  - Quả hạch Brazil      

0801.21.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0801.22.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt điều     

0801.31.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0801.32.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

08.02   
Các loại quả hạch khác, tươi hoặc đã làm khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ cứng hoặc lột vỏ lụa 

    

  - Quả hạnh nhân     

0802.11.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.12.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  -  Quả phỉ (Corylus ):             

0802.21.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.22.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  -  Quả óc chó:             

0802.31.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.32.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  -  Hạt dẻ (Castanea ):                   

0802.41.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.42.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  -  Quả hồ trăn (hạt dẻ cười):                   

0802.51.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.52.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  -  Hạt Macadamia            

0802.61.000 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.62.000 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

0802.70.000 - Hạt Cola      0% EIF 

0802.80.000 -  Hạt Areca               0% EIF 

0802.90.000 - Loại khác 0% EIF 

08.03 
Chuối, bao gồm chuối quả cứng (chuối lá)  , tươi 

hoặc đã làm khô 

    

0803.10.000 - Chuối quả cứng (chuối lá) 
5% và 

RM1.3227 

B11 

0803.90 - Loại khác     

0803.90.100 - - Chuối sấy khô Pisang       
5% và 

RM1.3227 

B11 

0803.90.200 -- Chuối chiên Pisang 
5% và 

RM1.3227 

B11 
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0803.90.300 - - Pisang berangan        
5% và 

RM1.3227 

B11 

0803.90.400 - - Pisang embun          
5% và 

RM1.3227 

B11 

0803.90.900 -- Loại khác 
5% và 

RM1.3227 

B11 

08.04   
Quả chà là, sung/ vả, dứa, bơ, ổi, xoài, măng cụt, 

tươi hoặc đã làm khô 

    

0804.10.000 - Quả chà là 0% EIF 

0804.20.000 - Quả sung/ vả 5% EIF 

0804.30.000 - Quả dứa RM0.608 B11 

0804.40.000 - Quả bơ 5% EIF 

0804.50 - Quả ổi, xoài, măng cụt     

0804.50.100 -- Ổi 
5%  và  

RM0.4409  

B11 

0804.50.200 -- Xoài 
5% và  

RM0.2204 

B11 

0804.50.300 -- Măng cụt 
5% và  

RM0.4409  

B11 

08.05   
Quả thuộc chi cam, chanh, quýt (quả có múi), tươi 

hoặc đã sấy khô 

    

0805.10 - Cam      

0805.10.100 -- Tươi 0% EIF 

0805.10.200 -- Đã làm khô 5% EIF 

0805.20 
- Quả quýt (bao gồm quýt chua và quả quất); quả 

cam loại nhỏ, các loại giống lai cam quýt tương tự 

    

  -- Quả quýt (bao gồm quýt chua và quả quất) 
    

0805.20.110 --- Tươi  5% EIF 

0805.20.120 --- Đã làm khô 5% EIF 

0805.20.900 -- Loại khác 5% EIF 

0805.40.000 
- Quả bưởi chùm, bao gồm cả bưởi ngọt 

(pomelos) 

5% EIF 

0805.50 

- Chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và 

chanh xanh (Citrus aurantifloia), chanh không hạt 

(Citrus latifolia) 
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0805.50.100 -- Chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) 
5% EIF 

0805.50.200 -- Chanh xanh (Citrus aurantifloia) 
5% EIF 

0805.90.000 - Loại khác 10% EIF 

08.06   Nho, tươi hoặc đã làm khô     

0806.10.000 - Tươi 5% EIF 

0806.20.000 - Đã làm khô 0% EIF 

08.07   Các loại dưa (bao gồm cả dưa hấu) và đu đủ, tươi: 
    

  - Các loại dưa (bao gồm dưa hấu)     

0807.11.000 -- Dưa hấu 
5% và  

RM0.6614 

B11 

0807.19.000 -- Loại khác 
5% và  

RM0.6614 

B11 

0807.20 - Đu đủ     

0807.20.100 -- Đu đủ Mardi backcross solo 
5% và  

RM0.6614 

B11 

0807.20.900 -- Loại khác 
5% và  

RM0.6614 

B11 

08.08   Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.     

0808.10.000 - Quả táo 5% EIF 

0808.30.000 - Quả lê 5% EIF 

0808.40.000 - Quả mộc qua 5% EIF 

08.09   
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và 

mận gai, tươi. 

    

0809.10.000 - Quả mơ 5% EIF 

  - Quả anh đào:     

0809.21.000 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 
5% EIF 

0809.29.000 - - Loại khác 5% EIF 

0809.30.000 - Quả đào, kể cả xuân đào 5% EIF 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:     

0809.40.100 - - Quả mận 5% EIF 

0809.40.200 - - Quả mận gai 0% EIF 

08.10   Quả khác, tươi.     

0810.10.000 - Quả dâu tây 5% EIF 

0810.20.000 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 
5% EIF 
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0810.30.000 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 
5% EIF 

0810.40.000 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả 

khác thuộc chi Vaccinium 

5% EIF 

0810.50.000 - Quả kiwi  15% EIF 

0810.60.000 - Quả sầu riêng 
5% và  

RM0.3307 

B11 

0810.70.000 - Quả hồng vàng  30% B11 

0810.90 - Loại khác:     

  -- Trái cây nhiệt đới     

0810.90.110 - - Quả chôm chôm 
5% và  

RM0.6614 

B11 

0810.90.120 --- Quả bòn bon 
5% và  

RM0.6614 

B11 

0810.90.130 --- Quả mít (cempedak và nangka) 
5% và  

RM0.3307  

B11 

0810.90.140 --- Quả nhãn (bao gồm cả nhãn mata kucing) 
 30% B11 

0810.90.150 --- Quả hồng xiêm 
5% và  

RM0.6614 

B11 

0810.90.160 --- Quả khế 
5% và  

RM0.6614 

B11 

0810.90.170 --- Quả me 0% EIF 

0810.90.190 -  -  -  Other       
5% và  

RM0.6614 

B11 

0810.90.900 -  -  Other              30% B11 

08.11   

Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm 

đường hoặc chất làm ngọt khác.  

    

0811.10 - Quả dâu tây     

0811.10.100 -- Có đường hoặc chất tạo ngọt khác 
5% EIF 

0811.10.200 -- Không có đường hoặc chất tạo ngọt khác 
5% EIF 

0811.20 
Quả mâm xôi, dâu đen, dâu tằm và dâu đỏ, Quả lý 

chua đen, trắng, đỏ và quả lý gai: 

    

0811.20.100 -- Có đường hoặc chất tạo ngọt khác 
5% EIF 
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0811.20.200 -- Không có đường hoặc chất tạo ngọt khác 
2% EIF 

0811.90 - Loại khác     

0811.90.100 -- Có đường hoặc chất tạo ngọt khác 
5% EIF 

0811.90.200 -- Không có đường hoặc chất tạo ngọt khác 
5% EIF 

08.12   

Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng 

không ăn ngay được.  

    

0812.10.000 - Quả anh đào 5% EIF 

0812.90.000 - Quả khác: 5% EIF 

08.13   

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô 

thuộc Chương này. 

    

0813.10.000 - Quả mơ 5% EIF 

0813.20.000 - Quả mận đỏ 5% EIF 

0813.30.000 - Quả táo 5% EIF 

0813.40 - Quả khác:     

0813.40.100 -- Quả me 0% EIF 

0813.40.900 -- Loại khác 5% EIF 

0813.50 
- Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc các loại hoa quả 

của Chương này đã làm khô 

    

0813.50.100 
-- Trong đó, quả chà là chiếm đa số, tính theo 

trọng lượng 

0% EIF 

0813.50.200 
-- Trong đó, quả hạch Brazil là loại quả chiếm đa 

số, tính theo trọng lượng 

7% EIF 

0813.50.300 
-- Trong đó, hạt điều chiếm đa số, tính theo trọng 

lượng 

7% EIF 

0813.50.400 
-- Trong đó, chuối chiếm đa số, tính theo trọng 

lượng 

20% EIF 

0813.50.500 
-- Trong đó, dứa chiếm đa số, tính theo trọng 

lượng 

20% EIF 

0813.50.600 
-- Trong đó, xoài chiếm đa số, tính theo trọng 

lượng 

20% EIF 
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0813.50.700 -- Trong đó, bơ chiếm đa số, tính theo trọng lượng 
5% EIF 

0813.50.800 
-- Trong đó, cam hoặc quýt chiếm đa số, tính theo 

trọng lượng 

5% EIF 

  -- Loại khác     

0813.50.910 
-- Trong đó, các loại quả hạch khác chiếm đa số, 

tính theo trọng lượng 

0% EIF 

0813.50.990 
-- Trong đó, các loại trái cây khác chiếm đa số, 

tính theo trọng lượng 

20% EIF 

0814.00.000 

Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại 

dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc 

bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 

10% EIF 

20 

Chương 20 - Các chế phẩm từ rau, quả, quả 

hạch (nut) hoặc các phần khác của cây 

    

20.01   
Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc 

axit axetic: 

    

2001.10.000 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0% EIF 

2001.90 - Loại khác:     

  -- Rau, trái cây và các loại hạt khác     

2001.90.110 --- Ngô ngọt 0% EIF 

2001.90.120 --- Hành tây 0% EIF 

2001.90.190 --- Loại khác 0% EIF 

2001.90.200 

--- Các sản phẩm từ sắn, khoai lang và rễ và củ 

tương tự có hàm lượng tinh bột cao, khoai tây 

hoặc bột đậu khô 

0% EIF 

2001.90.900 -- Loại khác 0% EIF 

20.02   Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bằng giấm hoặc axit axetic: 

    

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc xắt miếng     

2002.10.100 
-- Đã làm chín, trừ hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước 

0% EIF 

2002.10.900 -- Loại khác 0% EIF 

2002.90 - Loại khác     
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2002.90.200 -- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

2002.90.900 -- Loại khác 0% EIF 

20.03   Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bằng giấm hoặc axit axetic: 

    

2003.10 - Nấm mỡ Agaricus     

2003.10.200 -- Thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

2003.10.900 -- Loại khác 0% EIF 

2003.90 - Loại khác     

  -- Nấm cục     

2003.90.310 --- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

2003.90.390 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

2003.90.920 --- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

2003.90.990 --- Loại khác 0% EIF 

20.04   Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bằng giấm hoặc axit axetic, đông lạnh, 

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06: 

    

2004.10 - Khoai tây     

2004.10.200 -- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

2004.10.300 -- Các sản phẩm khác chế biến từ bột khoai tây 
0% EIF 

  -- Loại khác     

2004.10.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2004.10.990 --- Loại khác 0% EIF 

2004.90 -Các loại rau khác và hỗn hợp của rau 
    

2004.90.200 -- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

2004.90.300 
-- Ngô ngọt, trên lõi ngô hoặc lẫn trong các loại 

ngũ cốc 

0% EIF 
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2004.90.400 
-- Các chế phẩm của đậu hoặc sắn, khoai lang 

hoặc rễ và củ tương tự có hàm lượng tinh bột cao 

0% EIF 

  -- Loại khác     

2004.90.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2004.90.990 --- Loại khác 0% EIF 

20.05   

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, 

không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06. 

    

2005.10 - Rau đồng nhất     

2005.10.100 -- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  -- Loại khác     

2005.10.910 --- Đóng gói kín khí 8% EIF 

2005.10.990 --- Loại khác 0% EIF 

2005.20 - Khoai tây     

2005.20.100 -- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  -- Loại khác     

2005.20.910 --- Đóng gói kín khí 8% EIF 

2005.20.990 --- Loại khác 0% EIF 

2005.40 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):                   

2005.40.100 -- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  -- Loại khác     

2005.40.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2005.40.990 --- Loại khác 0% EIF 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
    

2005.51 - - Đã bóc vỏ     

2005.51.100 --- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2005.51.910 ---- Đóng hộp kín khí 0% EIF 

2005.51.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2005.59 -- Loại khác     

2005.59.100 --- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 
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  --- Loại khác     

2005.59.910 ---- Đóng hộp kín khí 8% EIF 

2005.59.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2005.60 - Nấm Asparagus:                   

2005.60.100 --- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2005.60.910 ---- Đóng hộp kín khí 0% EIF 

2005.60.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2005.70 - Ô liu     

2005.70.100 --- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2005.70.910 ---- Đóng hộp kín khí 0% EIF 

2005.70.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2005.80 - Ngô ngọt (Zea mays var, saccharata):               
    

2005.80.100 -- Đóng hộp kín khí 8% EIF 

2005.80.900 -- Loại khác 8% EIF 

  - Các loại rau khác hoặc hỗn hợp các loại rau 
    

2005.91 -- Măng tre     

2005.91.100 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2005.91.900 --- Loại khác 0% EIF 

2005.99 -- Loại khác     

2005.99.100 --- Thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2005.99.910 ---- Đóng hộp kín khí 8% EIF 

2005.99.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2006.00.000 

Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm 

đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

0% EIF 

20.07   

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả 

hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất làm ngọt khác. 

    

2007.10 - Chế phẩm đồng nhất     

2007.10.100 -- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 
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2007.10.900 -- Loại khác 0% EIF 

  - Loại khác     

2007.91 -- Quả cam quýt     

2007.91.100 --- Mứt cam và sữa đông vị chanh 0% EIF 

2007.91.900 --- Loại khác 0% EIF 

2007.99 -- Loại khác     

2007.99.100 --- Mứt và thạch trái cây 0% EIF 

2007.99.900 --- Loại khác 0% EIF 

20.08   

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt 

khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi 

khác.  

    

  - Quả hạch, lạc và các loại hạt, đã hoặc chưa trộn 

lẫn 

    

2008.11.000 -- Lạc 0% EIF 

2008.19 -- Loại khác, bao gồm hỗn hợp     

2008.19.200 --- Hạt điều 0% EIF 

2008.19.900 --- Loại khác 0% EIF 

2008.20 - Quả dứa     

2008.20.200 -- Đóng gói kín khí 10% EIF 

2008.20.900 -- Loại khác 10% EIF 

2008.30 - Quả cam, quýt     

  -- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 
    

2008.30.210 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.30.290 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

2008.30.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.30.990 --- Loại khác 0% EIF 

2008.40 - Lê     

  -- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 
    

2008.40.210 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.40.290 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

2008.40.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.40.990 --- Loại khác 0% EIF 

2008.50 - Mơ     
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  -- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 
    

2008.50.210 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.50.290 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

2008.50.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.50.990 --- Loại khác 0% EIF 

2008.60 - Anh đào (Cherries)     

  -- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 
    

2008.60.210 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.60.290 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

2008.60.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.60.990 --- Loại khác 0% EIF 

2008.70 - Đào, bao gồm xuân đào     

  -- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 
    

2008.70.210 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.70.290 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

2008.70.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.70.990 --- Loại khác 0% EIF 

2008.80 - Dây tây     

  -- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 
    

2008.80.210 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.80.290 --- Loại khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

2008.80.910 --- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.80.990 --- Loại khác 0% EIF 

  - Loại khác, bao gồm hỗn hợp trừ các hỗn hợp đó 

trong phân nhóm 2008.19 

    

2008.91.000 -- Lõi thân cây cọ 8% EIF 

2008.93 
-- Quả Nam Việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis–idaea) 

    

  --- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 
    

2008.93.110 ---- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.93.190 ---- Loại khác 0% EIF 
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  --- Loại khác     

2008.93.910 ---- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.93.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2008.97 -- Hỗn hợp      

2008.97.100 
 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác 

của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch 

0% EIF 

  
--- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

    

2008.97.210 ---- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.97.290 ---- Loại khác 0% EIF 

  --- Loại khác     

2008.97.910 ---- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.97.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2008.99 -- Loại khác     

2008.99.200 
 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác 

của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch 

0% EIF 

  
--- Pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc 

rượu 

    

2008.99.310 ---- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.99.390 ---- Loại khác 0% EIF 

  --- Loại khác     

2008.99.910 ---- Đóng gói kín khí 0% EIF 

2008.99.990 ---- Loại khác 0% EIF 

20.09   

Nước quả ép (kể cả nước nho ép) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác: 

    

  - Nước cam     

2009.11 -- Đông lạnh     

2009.11.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.11.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.11.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2009.12 -- Chưa đông lạnh, có chỉ số Brix không quá 20 
    

2009.12.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 
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  --- Loại khác     

2009.12.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.12.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2009.19 -- Loại khác     

2009.19.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.19.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.19.990 ---- Loại khác 0% EIF 

  - Nước bưởi, gồm cả bưởi ngọt - pomelos 
    

2009.21 -- Có chỉ số Brix không quá 20     

2009.21.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.21.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.21.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2009.29 -- Loại khác     

2009.29.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.29.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.29.990 ---- Loại khác 0% EIF 

  - Nước của một loại quả có múi bất kỳ     

2009.31 --  Có chỉ số Brix không quá 20     

2009.31.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.31.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.31.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2009.39 -- Loại khác     

2009.39.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     
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2009.39.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.39.990 ---- Loại khác 0% EIF 

  - Nước dứa      

2009.41.000 --  Có chỉ số Brix không quá 20 20% EIF 

2009.49.000 -- Loại khác 20% EIF 

2009.50.000 - Nước cà chua 0% EIF 

  - Nước nho, gồm cả nước ép nho (hèm nho) 
    

2009.61 --  Có chỉ số Brix không quá 20     

2009.61.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.61.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.61.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2009.69 -- Loại khác     

2009.69.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.69.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.69.990 ---- Loại khác 0% EIF 

  - Nước táo     

2009.71 --  Có chỉ số Brix không quá 20     

2009.71.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.71.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.71.990 ---- Loại khác 0% EIF 

2009.79 -- Loại khác     

2009.79.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.79.910 ---- Ăn liền 
0% EIF 

2009.79.990 ---- Loại khác 0% EIF 

  - Nước của một loại trái cây hoặc rau bất kỳ 
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2009.81 
-- Nước Nam Việt quất ép (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 

vitis-idaea) 

    

2009.81.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.81.910 ---- Ăn liền 
6% EIF 

2009.81.990 ---- Loại khác 6% EIF 

2009.89 -- Loại khác     

2009.89.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

  ---- Ăn liền 
    

2009.89.911 ----- Nước ổi 6% EIF 

2009.89.919 ----- Loại khác 6% EIF 

2009.89.990 ---- Loại khác 6% EIF 

2009.90 - Hỗn hợp các loại nước      

2009.90.100 --- Thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
0% EIF 

  --- Loại khác     

2009.90.910 ---- Ăn liền 10% EIF 

2009.90.990 --- Loại khác 5% EIF 

 

g. Mexico 

Theo cam kết, Mexico sẽ xóa bỏ phần lớn dòng thuế rau quả (76% ) ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực với Mexico, các dòng thuế còn lại áp dụng theo lộ trình từ 05 năm đến 16 năm. 

Bảng 10: Lộ trình cắt giảm thuế Mexico áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam trong 

CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với Mexico 

B5 Thuế quan được giảm dần đều trong 5 năm và sẽ xóa bỏ vào ngày 01 tháng 01 

năm thứ 5 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Mexico 
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B10 Thuế quan được giảm dần đều trong 10 năm và sẽ xóa bỏ vào ngày 01 tháng 01 

năm thứ 10 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Mexico 

B15 Thuế quan được xóa bỏ giảm dần đều trong 15 năm và xóa bỏ vào ngày 01 

tháng 01 năm thứ 15 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Mexico 

MX11 Thuế quan là 16% trong năm thứ nhất, và được xóa bỏ hoàn toàn trong 10 năm 

kể từ năm thứ 2 từ 16% về 0%. 

MX16 Thuế quan được giữ ở mức thuế cơ sở từ năm 1 đến năm 5, và được xóa bỏ 

hoàn toàn trong 11 năm kể từ năm thứ 6. 
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0701.10.01 Hạt giống Miễn thuế EIF 

0701.90.99 Loại khác 245% B15 

0702.00.01 Cà chua bi 10% EIF 

0702.00.02 
Cà chua loại Physalis ixocarpa (gọi là "tomatillo 

verde"). 
10% EIF 

0702.00.99 Loại khác 10% EIF 

0703.10.01 Hành 10% B15 

0703.10.99 Loại khác 10% B15 

0703.20.01 Hạt giống 10% B15 

0703.20.99 Loại khác 10% B15 

0703.90.01 Tỏi tây và các loại rau họ tỏi 10% EIF 

0704.10.01 Miếng cắt 10% EIF 

0704.10.02 Hoa lơ xanh "broccoli" 10% EIF 

0704.10.99 Loại khác 10% EIF 

0704.20.01 Cải brussel 10% EIF 

0704.90.01 Su hào, cải xoăn và cải bắp ăn được tương tự 10% EIF 

0704.90.99 Loại khác 10% EIF 

0705.11.01 Bắp cải cuộn 10% EIF 

0705.19.99 Loại khác 10% EIF 

0705.21.01 
Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
10% EIF 

0705.29.99 Loại khác 10% EIF 

0706.10.01 Cà rốt và củ cải 10% EIF 

0706.90.99 Loại khác 10% EIF 

0707.00.01 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh 10% EIF 

0708.10.01 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 10% EIF 
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0708.20.01 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)   10% EIF 

0708.90.99 Loại khác 10% EIF 

0709.20.01 Măng tây trắng 10% B10 

0709.20.99 Loại khác 10% B10 

0709.30.01 Cà tím 10% EIF 

0709.40.01 Miếng cắt 10% EIF 

0709.40.99 Loại khác 10% EIF 

0709.51.01 Nấm họ Agaricus 10% B5 

0709.59.01 Nấm cục  10% EIF 

0709.59.99 Loại khác 10% EIF 

0709.60.01 Ớt chuông 10% B10 

0709.60.99 Loại khác 10% B15 

0709.70.01 
Rau chân vịt (bao gồm cả rau chân vịt New 

Zealand) và rau chân vịt orache 
10% EIF 

0709.91.01 Atiso 10% EIF 

0709.92.01 Ô liu 10% EIF 

0709.93.01 Bí đỏ, bí xanh và bí đao (Cucurbita) 10% EIF 

0709.99.01 Ngô còn nguyên lõi 10% EIF 

0709.99.99 Loại khác 10% EIF 

0710.10.01 Khoai tây. 15% B15 

0710.21.01 Đậu Hà Lan (Pisum sativum). 15% EIF 

0710.22.01 Đậu (Vigna spp., Phaseolus spp.). 15% EIF 

0710.29.99 Loại khác 15% EIF 

0710.30.01 
Rau chân vịt (bao gồm cả rau chân vịt New 

Zealand) và rau chân vịt orache 
15% EIF 

0710.40.01 Ngô ngọt 15% EIF 

0710.80.01 Hành 20% B15 

0710.80.02 Nấm 15% EIF 

0710.80.03 Cải brussel (bắp cải nhỏ), các mảnh 15% EIF 

0710.80.04 Măng tây, hoa lơ xanh và hoa lơ trắng 15% B10 

0710.80.99 Loại khác 15% B10 

0710.90.01 Hỗn hợp các loại đậu và quả hạch 15% EIF 

0710.90.99 Loại khác 15% B10 
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0711.20.01 Ô liu 15% B5 

0711.40.01 Dưa chuột và dưa chuột ri 15% EIF 

0711.51.01 Nấm họ Agaricus 15% B5 

0711.59.99 Loại khác 15% EIF 

0711.90.01 Hành 15% B15 

0711.90.02 Khoai tây. 15% B15 

0711.90.03 Bạch hoa 10% EIF 

0711.90.99 Loại khác 15% B10 

0712.20.01 Hành 20% B15 

0712.31.01 Nấm họ Agaricus 20% B5 

0712.32.01 Mộc nhĩ 20% EIF 

0712.33.01 Nấm nhầy 20% EIF 

0712.39.99 Loại khác 20% EIF 

0712.90.01 Ô liu khô 15% EIF 

0712.90.02 Tỏi khô 20% B10 

0712.90.03 
Khoai tây, cắt miếng hoặc thái mỏng, nhưng chưa 

chế biến  
20% B15 

0712.90.99 Loại khác 20% B10 

0713.10.01 Hạt giống Free EIF 

0713.10.99 Loại khác 10% EIF 

0713.20.01 Đậu gà 10% EIF 

0713.31.01 
Đậu của loài Vigna mung (L.) Hepper hoặc Vigna 

radiata (L.) Wilczek. 
10% EIF 

0713.32.01 
Đậu hạt nhỏ màu đỏ (atduki)  (Phaseolus hoặc 

Vigna angularis). 
10% EIF 

0713.33.01 Đậu để gieo hạt. Miễn thuế EIF 

0713.33.02 
Đậu hạt trắng, trừ các loại thuộc nhóm 

0713.33.01. 
125% B15 

0713.33.03 Đậu hạt đen, trừ các loại thuộc nhóm 0713.33.01 125% B15 

0713.33.99 Loại khác 125% B15 

0713.34.01 
Đậu bambara (Vigna subterranea or Voandzeia 

subterranea) 
10% EIF 

0713.35.01 Đậu Vigna unguiculata 10% EIF 

0713.39.99 Loại khác 10% EIF 

0713.40.01 Đậu lăng 10% EIF 
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0713.50.01 
Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor). 
10% EIF 

0713.60.01 Đậu tây (Cajanus cajan) 10% EIF 

0713.90.99 Loại khác 10% EIF 

0714.10.01 Đông lạnh 20% EIF 

0714.10.99 Loại khác 10% EIF 

0714.20.01 Đông lạnh 20% EIF 

0714.20.99 Loại khác 10% EIF 

0714.30.01 Đông lạnh 20% EIF 

0714.30.99 Loại khác 10% EIF 

0714.40.01 Đông lạnh 20% EIF 

0714.40.99 Loại khác 10% EIF 

0714.50.01 Đông lạnh 20% EIF 

0714.50.99 Loại khác 10% EIF 

0714.90.01 Củ dong và a-ti-sô Jerusalem, tươi 10% EIF 

0714.90.02 Đông lạnh 20% EIF 

0714.90.99 Loại khác 10% EIF 

0801.11.01 đã sấy khô 20% EIF 

0801.12.01 Chưa bóc vỏ 20% EIF 

0801.19.99 Loại khác 20% EIF 

0801.21.01 Chưa bóc vỏ 20% EIF 

0801.22.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

0801.31.01 Chưa bóc vỏ 20% EIF 

0801.32.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

0802.11.01 Chưa bóc vỏ 15% EIF 

0802.12.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

0802.21.01 Chưa bóc vỏ Free EIF 

0802.22.01 Đã bóc vỏ Free EIF 

0802.31.01 Chưa bóc vỏ 20% EIF 

0802.32.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

0802.41.01 Chưa bóc vỏ 20% EIF 

0802.42.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

0802.51.01 Chưa bóc vỏ 20% EIF 

0802.52.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

0802.61.01 Chưa bóc vỏ 20% EIF 

0802.62.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

0802.70.01 Hạt kola (Cola) 20% EIF 

0802.80.01 Hạt cau 20% EIF 
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0802.90.01 Hạt thông, đã bóc vỏ 20% EIF 

0802.90.99 Loại khác 20% EIF 

0803.10.01 Chuối lá (chuối quả cứng) 20% MX16 

0803.90.99 Loại khác 20% MX16 

0804.10.01 Tươi 20% EIF 

0804.10.99 Loại khác 20% EIF 

0804.20.01 Tươi 20% EIF 

0804.20.99 Loại khác 20% EIF 

0804.30.01 Dứa  20% B15 

0804.40.01 Trái bơ. 20% EIF 

0804.50.01 Măng cụt. 20% EIF 

0804.50.02 Ổi. 20% B10 

0804.50.03 Xoài. 20% B15 

0805.10.01 Cam. 20% B10 

0805.20.01 
 Quả quýt (bao gồm quýt chua và quả quất); quả 

cam loại nhỏ, các loại giống lai cam quýt tương tự 
20% EIF 

0805.40.01 Bưởi, kể cả bưởi ngọt 20% B10 

0805.50.01 
Chanh họ Citrus aurantifolia Christmann Swingle 

("chanh Mexco") 
20% EIF 

0805.50.02 
Chanh không hạt (Citrus latifolia) hoặc Chanh Ba 

Tư 
20% EIF 

0805.50.99 Loại khác 20% EIF 

0805.90.99 Loại khác 20% EIF 

0806.10.01 Tưwow 45% B10 

0806.20.01 đã sấy khô 20% B15 

0807.11.01 Dưa hấu. 20% B10 

0807.19.01 Dưa Trung Quốc ("dưa đỏ"). 20% B10 

0807.19.99 Khác. 20% B10 

0807.20.01 Pawpaws (đu đủ). 20% B10 

0808.10.01 Táo. 20% MX11 

0808.30.01 Lê. 20% EIF 

0808.40.01 Quả mộc qua. 20% EIF 

0809.10.01 Quả mơ. 20% EIF 

0809.21.01 Anh đào chua (Prunus cerasus). 20% EIF 

0809.29.99 Loại khác 20% EIF 

0809.30.01 Xuân đào. 20% EIF 

0809.30.02 Quả đào. 20% B15 
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0809.40.01 Quả mận và mận gai. 20% EIF 

0810.10.01 Dâu tây. 20% EIF 

0810.20.01 
Phúc bồn tử , mâm xôi đen, quả dâu tằm và mâm 

xôi đỏ. 
20% EIF 

0810.30.01 Quả lý chua, đen, trắng, đỏ và quả lý gai 20% EIF 

0810.40.01 
Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại trái 

cây khác của chi Vaccinium. 
20% EIF 

0810.50.01 Trái kiwi. 20% EIF 

0810.60.01 Sầu riêng. 20% EIF 

0810.70.01 Quả hồng 20% EIF 

0810.90.99 Loại khác 20% EIF 

0811.10.01 Dâu tây 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

B15 

0811.20.01 
Phúc bồn tử , mâm xôi đen, quả dâu tằm, mâm xôi 

đỏ, Quả lý chua, đen, trắng, đỏ và quả lý gai 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

EIF 

0811.90.99 Loại khác 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

B5 

0812.10.01 Cheri Miễn thuế EIF 

0812.90.01 Trái cây hỗn hợp 20% B5 

0812.90.02 Citrus, trừ các loại thuộc nhóm 0812.90.01 20% EIF 

0812.90.99 Loại khác 20% EIF 

0813.10.01 Quả mơ có hạt 20% EIF 

0813.10.99 Loại khác 20% EIF 

0813.20.01 Mận rỗ. 20% EIF 

0813.20.99 Loại khác 20% EIF 

0813.30.01 Táo. 20% B15 
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0813.40.01 Lê. 20% EIF 

0813.40.02 Cherries (anh đào chua). 20% EIF 

0813.40.03 Đào có hạt 20% B10 

0813.40.99 Loại khác 20% EIF 

0813.50.01 
Hỗn hợp các loại trái cây các loại hạt hoặc sấy khô 

trong Chương này. 
20% EIF 

0814.00.01 

Vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể 

cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 

dung dịch bảo quản khác. 

15% EIF 

2001.10.01 Dưa chuột và dưa chuột ri. 20% EIF 

2001.90.01 Ớt (Capsicum anuum). 20% B15 

2001.90.02 Hành tây. 20% B10 

2001.90.03 Các loại rau khác. 20% EIF 

2001.90.99 Loại khác 20% EIF 

2002.10.01 Cà chua, toàn bộ hoặc một phần. 20% EIF 

2002.90.99 Khác. 20% EIF 

2003.10.01 Nấm thuộc chi Agaricus. 20% B15 

2003.90.99 Khác. 20% EIF 

2004.10.01 Khoai tây. 20% B15 

2004.90.01 Đồ nguội khai vị Antipasto 20% EIF 

2004.90.02 Đậu. 20% B10 

2004.90.99 Loại khác 20% EIF 

2005.10.01 Rau đồng nhất. 20% EIF 

2005.20.01 Khoai tây. 20% B15 

2005.40.01 Đậu Hà Lan (Pisum sativum). 20% EIF 

2005.51.01 Đã bóc vỏ 20% B10 

2005.59.99 Loại khác 20% B10 

2005.60.01 Măng tây. 20% B5 

2005.70.01 Quả ô liu. 20% EIF 

2005.80.01 Ngô ngọt (Zea mays var. Saccharata). 20% EIF 

2005.91.01 Măng. 20% EIF 

2005.99.01 Ớt (Capsicum anuum). 20% B10 

2005.99.02 Choucroute. 20% EIF 

2005.99.99 Khác. 20% EIF 



 

188 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

2006.00.01 Đậu (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20% B10 

2006.00.02 Măng tây. 20% B5 

2006.00.03 
Rau quả đông lạnh khác, trừ các loại thuộc nhóm 

2006.00.01 và 2006.00.02 
20% B10 

2006.00.99 Loại khác 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

B10 

2007.10.01 Các chế phẩm đồng nhất. 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

B10 

2007.91.01 Trái cây họ cam quýt. 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

EIF 

2007.99.01 
Mứt quả,  mứt cam hoặc mứt dành cho bệnh nhân 

tiểu đường. 
20% EIF 

2007.99.02 Thạch, cho bệnh nhân tiểu đường. 20% EIF 

2007.99.03 
Bột nhuyễn hoặc bột nhão cho bệnh nhân tiểu 

đường. 
20% EIF 

2007.99.04 
Mứt hoặc mứt cam, trừ các loại thuộc nhóm 

2007.99.01. 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

EIF 



 

189 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

2007.99.99 Loại khác 

20% + 0.36 

USD/kg theo 

hàm lượng 

đường 

EIF 

2008.11.01 Đã bóc vỏ 20% EIF 

2008.11.99 Loại khác 20% EIF 

2008.19.01 Hạnh nhân. 20% EIF 

2008.19.99 Loại khác 20% EIF 

2008.20.01 Dứa. 20% MX16 

2008.30.01 Vỏ chanh xanh 20% EIF 

2008.30.02 Vỏ cam quýt, trừ các cam hoặc chanh. 20% EIF 

2008.30.03 Bột màu da cam. 20% EIF 

2008.30.04 Cam, ngoại trừ vỏ và bột 20% EIF 

2008.30.05 Quýt, ngoại trừ vỏ và bột 20% EIF 

2008.30.06 Chanh, ngoại trừ vỏ và bột 20% EIF 

2008.30.07 Bưởi, ngoại trừ vỏ và bột 20% EIF 

2008.30.08 Chanh xanh, ngoại trừ vỏ chanh và bột  20% EIF 

2008.30.99 Loại khác 20% EIF 

2008.40.01 Lê. 20% EIF 

2008.50.01 Quả mơ. 20% EIF 

2008.60.01 Anh đào. 20% EIF 

2008.70.01 Đào, kể cả xuân đào. 20% EIF 

2008.80.01 Dâu tây. 20% B10 

2008.91.01 Cọ  20% EIF 

2008.93.01 
Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea). 
20% EIF 

2008.97.01 Trái cây hỗn hợp. 20% EIF 

2008.99.01 Xuân đào. 20% EIF 

2008.99.99 Loại khác 20% EIF 

2009.11.01 Đông lạnh. 20% EIF 

2009.12.01 Độ cô đặc không quá 1,5 20% EIF 

2009.12.99 Loại khác 20% EIF 

2009.19.01 Độ cô đặc không quá 1,5 20% EIF 

2009.19.99 Loại khác 20% EIF 

2009.21.01 Với giá trị Brix không quá 20. 20% EIF 
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2009.29.99 Loại khác 20% EIF 

2009.31.01 
Nước cốt chanh (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia). 
20% EIF 

2009.31.99 Loại khác 20% EIF 

2009.39.01 
Nước cốt chanh (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia). 
20% EIF 

2009.39.99 Loại khác 20% EIF 

2009.41.01 Không cô đặc  20% EIF 

2009.41.99 Loại khác 20% EIF 

2009.49.01 Không cô đặc  20% EIF 

2009.49.99 Loại khác 20% EIF 

2009.50.01 Nước ép cà chua. 20% EIF 

2009.61.01 Với giá trị Brix không quá 30. 20% EIF 

2009.69.99 Loại khác 20% EIF 

2009.71.01 Với giá trị Brix không quá 20. 20% EIF 

2009.79.99 Loại khác 20% EIF 

2009.81.01 
Cranberry (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea). 
20% EIF 

2009.89.99 Loại khác 20% EIF 

2009.90.01 Chỉ chứa nước rau. 20% EIF 

2009.90.99 Loại khác 20% EIF 

 

h. New Zealand 

Theo cam kết, New Zealand cam kết cắt giảm 100% số dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực với New Zealand. 

Bảng 11: Lộ trình cắt giảm thuế New Zealand áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam 

trong CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với New Zealand 
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07 
CÂY VÀ MỘT SỐ LOẠI THÂN CỦ, RỄ CÂY ĂN 

ĐƯỢC 
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07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh     

0701.10.00 - Hạt giống 0% EIF 

0701.90.00 - Loại khác 0% EIF 

07.02 Cà chua, tươi và ướp lạnh     

0702.00.00 Cà chua, tươi và ướp lạnh 0% EIF 

07.03 
Hành tây, hành hoa, tỏi, tỏi tây, các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh: 
    

07.03.10 - Hành tây, hành lá     

0703.10.01 -- Hành tây 0% EIF 

0703.10.09 -- Hành hoa 0% EIF 

0703.20.00 - Tỏi 0% EIF 

0703.90.00 - Tỏi tây và các loại rau họ hành 0% EIF 

07.04 
Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và các loại rau ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh: 
    

0704.10.00 - Hoa lơ và hoa lơ xanh 0% EIF 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0% EIF 

0704.90.00 - Loại khác 0% EIF 

07.05 
Rau diếp/ Xà lách (lactuca sativa) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh  
    

  - Rau diếp/ xà lách     

0705.11.00 -- Xà lách cuộn 0% EIF 

0705.19.00 -- Loại khác 0% EIF 

  - Rau diếp xoăn     

0705.21.00 -- Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0% EIF 

0705.29.00 -- Loại khác 0% EIF 

07.06 
Cà rốt, củ cải, xà lách, củ cải đường, cây củ hạ, củ, củ cải, 

rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh: 
    

0706.10.00 - Cà rốt và củ cải 0% EIF 

0706.90.00 - Loại khác 0% EIF 

07.07 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh     

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh 0% EIF 

07.08 
Các loại rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh: 
    

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

0708.20.00 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0% EIF 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0% EIF 

07.09 Các loại rau khác, tươi hoặc ướp lạnh     

0709.20.00 - Măng tây 0% EIF 

0709.30.00 - Cà tím 0% EIF 
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0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ 0% EIF 

  - Nấm và nấm cục     

0709.51.10 -- Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

0709.59.00 -- Loại khác 0% EIF 

0709.60.00 -- Quả thuộc chi Capsicum hoặc thuộc chi Pimenta 0% EIF 

0709.70.00 
-- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand và rau chân vịt 

orache (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 

  - Loại khác     

0709.91.00 -- Actiso 0% EIF 

0709.92.00 -- Ô liu 0% EIF 

0709.93.00 -- Bí ngô, bí hồ lô và quả bầu (Cucurbita spp.) 0% EIF 

0709.99.00 -- Loại khác 0% EIF 

07.10 
Các loại rau (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín), 

đông lạnh: 
    

0710.10.00 - Khoai tây 0% EIF 

  
- Các loại rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh: 
    

0710.21.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

0710.22.00 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0% EIF 

0710.29.00 - Các loại rau đậu khác 0% EIF 

0710.30.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand và rau chân vịt 

orache (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 

0710.40.00 - Ngô ngọt 5%  EIF 

0710.80.00 - Các loại rau khác 0% EIF 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0% EIF 

07.11 

Rau quả được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunfurơ, 

ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không phù hợp để tiêu dùng ngay: 

    

0711.20.00 - Ô liu 5%  EIF 

0711.40.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 5%  EIF 

  - Nấm và nấm cục     

0711.51.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 5%  EIF 

0711.59.00 -- Loại khác 5%  EIF 

0711.90.00 - Các loại rau khác; hỗn hợp các loại rau 5%  EIF 

07.12 
Rau khô, còn nguyên, cắt mảnh, xắt nhỏ, vụn hoặc ở dạng 

bột, nhưng chưa chế biến thêm 
    

0712.20.00 - Hành tây 5%  EIF 

  
- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella 

spp.) và nấm cục 
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0712.31.00 -- Nấm thuộc chi Agaricus 5%  EIF 

0712.32.00 -- Mộc nhĩ  (Auricularia spp.) 5%  EIF 

0712.33.00 -- Nấm nhầy (Tremella spp.) 5%  EIF 

07.12.39 -- Loại khác     

0712.39.11 --- Nấm cục 0% EIF 

0712.39.19 --- Loại khác 5%  EIF 

07.12.90 - Các loại rau khác; hỗn hợp các loại rau     

0712.90.01 -- Ngô 0% EIF 

0712.90.09 -- Thảo mộc, gồm hỗn hợp  0% EIF 

0712.90.19 -- Loại khác 0% EIF 

07.13 
Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ cứng (vỏ quả), đã hoặc 

chưa bóc vỏ lụa (vỏ hạt) hoặc làm vỡ hạt 
    

07.13.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)     

0713.10.01 -- Đã làm vỡ hạt 0% EIF 

0713.10.08 -- Loại khác 0% EIF 

07.13.20 - Đậu Hà Lan loại nhỏ (Garbanzos)     

0713.20.01 -- Đã làm vỡ hạt 0% EIF 

0713.20.08 -- Loại khác 0% EIF 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)     

0713.31.00 
-- Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna 

radiata (L.) Wilczek 
0% EIF 

0713.32.00 -- Đậu hạt đỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis) 0% EIF 

0713.33.00 -- Đậu tây, gồm cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris) 0% EIF 

0713.34.00 
-- Đậu bambara (Vigna subterranea or Voandzeia 

subterranea) 
0% EIF 

0713.35.00 -- Đậu đũa ((Vigna unguiculata) 0% EIF 

0713.39.00 -- Loại khác 0% EIF 

0713.40.00 - Đậu lăng 0% EIF 

0713.50.00 
- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia 

faba var. equina and Vicia faba var. minor) 
0% EIF 

0713.60.00 - Đậu triều (Cajanus cajan) 0% EIF 

0713.90.00 - Loại khác 0% EIF 

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, atiso Jerusalem, khoai lang và củ, rễ 

tương tự có nhiều tinh bột hoặc hàm lượng inulin cao, 

tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát 

hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago: 

    

07.14.10 - Sắn (cassava)     

0714.10.10 
-- Đã làm chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 
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0714.10.90 -- Loại khác 0% EIF 

07.14.20 - Khoai lang     

0714.20.10 
-- Đã làm chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

0714.20.90 -- Loại khác 0% EIF 

07.14.30 - Củ từ (Dioscorea spp.):     

0714.30.10 
-- Đã làm chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

0714.30.90 -- Loại khác 0% EIF 

07.14.40 - Khoai sọ (Colocasia spp.)     

0714.40.10 
-- Đã làm chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

0714.40.90 -- Loại khác 0% EIF 

07.14.50 - Khoai môn      

0714.50.10 
-- Đã làm chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

0714.50.90 -- Loại khác 0% EIF 

07.14.90 - Loại khác     

0714.90.20 
-- Đã làm chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

0714.90.80 -- Loại khác 0% EIF 

08 
QUẢ VÀ QỦA HẠCH ĂN ĐƯỢC; VỎ CỦA CAM 

QUÝT HOẶC CÁC LOẠI DƯA 
    

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ: 
    

  - Dừa     

0801.11.00 -- Đã làm khô 0% EIF 

0801.12.00 -- Cơm dừa 0% EIF 

0801.19.00 -- Loại khác 0% EIF 

  - Hạt Brazil     

0801.21.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0801.22.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt điều     

0801.31.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0801.32.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

08.02 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa lột vỏ     

  - Hạnh nhân     

0802.11.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.12.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Quả/ Hạt phỉ (Corylus spp.)     
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0802.21.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.22.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt óc chó     

0802.31.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.32.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt dẻ (Castanea spp.)     

0802.41.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.42.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Quả hồ trăn     

0802.51.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.52.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Hạt mắc ca     

0802.61.00 -- Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.62.00 -- Đã bóc vỏ 0% EIF 

0802.70.00 - Hạt cô la (Cola spp.) 0% EIF 

0802.80.00 - Hạt quả cau  0% EIF 

0802.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.03 Chuối, bao gồm chuối quả cứng  , tươi hoặc đã làm khô     

0803.10.00 - Chuối quả cứng 0% EIF 

0803.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.04 
Quả chà là, sung/ vả, dứa, bơ, ổi, xoài, măng cụt, tươi 

hoặc đã làm khô 
    

0804.10.00 - Quả chà là 0% EIF 

0804.20.00 - Quả sung/ vả 0% EIF 

0804.30.00 - Quả dứa 0% EIF 

0804.40.00 - Quả bơ 0% EIF 

0804.50.00 - Quả ổi, xoài, măng cụt 0% EIF 

08.05 
Quả thuộc chi cam, chanh, quýt (quả có múi), tươi hoặc 

đã làm khô 
    

0805.10.00 - Quả cam 0% EIF 

0805.20.00 
- Quả quýt (bao gồm quýt chua và quả quất); quả cam 

loại nhỏ, các loại giống lai cam quýt tương tự 
0% EIF 

0805.40.00 - Quả bưởi chùm, bao gồm cả bưởi ngọt (pomelos) 0% EIF 

0805.50.00 

- Chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và chanh 

xanh (Citrus aurantifloia), chanh không hạt (Citrus 

latifolia) 

0% EIF 

0805.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.06 Nho, tươi hoặc đã làm khô     

0806.10.00 - Tươi 0% EIF 
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0806.20.00 - Đã làm khô 0% EIF 

08.07 Các loại dưa (bao gồm cả dưa hấu) và đu đủ, tươi:     

  - Các loại dưa (bao gồm dưa hấu)     

0807.11.00 -- Dưa hấu 0% EIF 

0807.19.00 -- Loại khác 0% EIF 

0807.20.00 - Đu đủ 0% EIF 

08.08 Táo, lê và quả mộc qua, tươi     

0808.10.00 - Quả táo 0% EIF 

0808.30.00 - Quả lê 0% EIF 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0% EIF 

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (bao gồm xuân đào), mận và mận 

gai, tươi: 
    

0809.10.00 - Quả mơ 0% EIF 

  - Quả anh đào     

0809.21.00 -- Anh đào chua (Prunus cerasus) 0% EIF 

0809.29.00 -- Loại khác 0% EIF 

0809.30.00 - Quả đào, bao gồm xuân đào 0% EIF 

0809.40.00 - Quả mận và quả mận gai 0% EIF 

08.10 Quả khác, tươi     

0810.10.00 - Dâu tây 0% EIF 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu đen, dâu tằm và dâu đỏ 0% EIF 

0810.30.00 - Quả lý chua đen, trắng, đỏ và quả lý gai 0% EIF 

0810.40.00 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác 

thuộc chi Vaccinium 
0% EIF 

0810.50.00 - Quả kiwi 0% EIF 

0810.60.00 - Quả Sầu riêng 0% EIF 

0810.70.00 - Quả hồng 0% EIF 

0810.90.00 - Quả khác 0% EIF 

08.11 
Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp, luộc chín, đông lạnh, 

có hoặc không bổ sung đường và chất tạo ngọt khác 
    

08.11.10 - Quả dâu tây     

0811.10.01 -- Có đường hoặc chất tạo ngọt khác 0% EIF 

0811.10.09 -- Loại khác 5%  EIF 

08.11.20 
Quả mâm xôi, dâu đen, dâu tằm và dâu đỏ, Quả lý chua 

đen, trắng, đỏ và quả lý gai: 
    

0811.20.01 -- Có đường hoặc chất tạo ngọt khác 0% EIF 

0811.20.09 -- Loại khác 5%  EIF 

08.11.90 - Loại khác:     

  -- Có đường hoặc chất tạo ngọt khác     
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0811.90.01 --- Quả chanh dây 0% EIF 

0811.90.09 --- Quả khác 0% EIF 

  -- Loại khác     

0811.90.11 --- Quả chanh dây 5%  EIF 

0811.90.19 --- Quả khác 5%  EIF 

08.12 

Trái cây và các loại hạt, bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunfurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung 

dịch bảo quản khác), nhưng không phù hợp để tiêu dùng 

ngay: 

    

0812.10.00 - Quả anh đào 5%  EIF 

0812.90.00 - Quả khác 5%  EIF 

08.13 

Trái cây sấy khô, khác hơn so với các nhóm hàng hóa 

08.01 đến 08,06. hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô 

thuộc Chương này: 

    

0813.10.00 - Quả đào 0% EIF 

0813.20.00 - Quả mận 0% EIF 

0813.30.00 - Quả táo 0% EIF 

0813.40.00 - Các loại quả khác 0% EIF 

0813.50.00 
- Hỗ hợp các loại quả hạch hoặc quả đã làm khô của 

chương này 
0% EIF 

08.14 

Vỏ các loại quả họ cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa 

hấu), tươi, đông lạnh, đã làm khô hoặc bảo quản tạm thời 

trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 

quản khác: 

    

0814.00.01 - Vỏ chanh  5%  EIF 

0814.00.09 - Loai khác 0% EIF 

20 
Chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các phần khác 

của cây 
    

20.01 
Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic: 
    

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 5%  EIF 

20.01.90 - Loại khác:     

2001.90.01 -- Rau, trái cây và các loại hạt khác 5%  EIF 

2001.90.09 -- Các phần ăn được khác của cây 5%  EIF 

20.02 
Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bằng giấm hoặc axit axetic: 
    

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc xắt miếng 0% EIF 

20.02.90 - Loại khác:     

2002.90.01 -- Nước quả, ép và cô đặc 0% EIF 
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2002.90.09 -- Loại khác 0% EIF 

20.03 
Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bằng giấm hoặc axit axetic: 
    

2003.10.10 - Nấm mỡ Agaricus 5%  EIF 

20.03.90 - Loại khác     

2003.90.10 -- Truffles 5%  EIF 

2003.90.90 -- Loại khác 5%  EIF 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bằng giấm hoặc axit axetic, đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 20.06: 

    

2004.10.00 - Khoai tây 5%  EIF 

20.04.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2004.90.01 
-- Ngô ngọt, lá nho, khoai mỡ (khoai lang), măng tây, 

thân cọ 
5%  EIF 

2004.90.09 -- Loại khác 5%  EIF 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, 

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

2005.10.00 - Rau đồng nhất: 5%  EIF 

2005.20.00 - Khoai tây 5%  EIF 

2005.40.00 -- Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 5%  EIF 

  - Đâu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)     

2005.51.00 -- Đậu nguyên vỏ 5%  EIF 

2005.59.00 -- Loại khác 5%  EIF 

2005.60.00 - Nấm Asparagus 5%  EIF 

2005.70.00 - Ô liu 0% EIF 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 5%  EIF 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau     

2005.91.00 -- Măng tre 5%  EIF 

20.05.99 -- Loại khác     

2005.99.01 --- Bắp cải 0% EIF 

2005.99.09 --- Loại khác 5%  EIF 

20.06 

Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

    

20.06.00 

Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

    

2006.00.10 - Vỏ trái cây 0% EIF 

  - Rau     
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2006.00.20 -- Nấm Asparagus 5%  EIF 

2006.00.30 -- Ô liu và bắp cải 0% EIF 

2006.00.40 -- Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 5%  EIF 

2006.00.50 
-- Đậu Hà Lan (Pisum sativum) và đậu hạt (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) 
5%  EIF 

2006.00.70 -- Rau khác và hỗn hợp các loại rau 5%  EIF 

2006.00.90 - Loại khác 5%  EIF 

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột 

nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá 

trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm 

ngọt khác. 

    

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 5%  EIF 

  - Loại khác     

2007.91.00 -- Quả có múi/ cam, quýt 5%  EIF 

2007.99.00 -- Loại khác 5%  EIF 

20.08 

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế 

biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.  

    

  - Quả hạch, lạc và các loại hạt, đã hoặc chưa trộn lẫn     

2008.11.00 -- Lạc 0% EIF 

20.08.19 -- Loại khác, bao gồm hỗn hợp     

2008.19.01 --- Hạt điều 0% EIF 

2008.19.09 --- Loại khác 0% EIF 

20.08.20 - Quả dứa     

2008.20.01 
-- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
0% EIF 

2008.20.09 -- Loại khác 0% EIF 

20.08.30 - Quả có múi/ Cam, quýt     

2008.30.01 
-- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

2008.30.09 -- Loại khác 0% EIF 

20.08.40 - Quả lê     

2008.40.01 
-- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

2008.40.09 -- Loại khác 5%  EIF 

20.08.50 - Quả mơ     

2008.50.01 
-- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

2008.50.09 -- Loại khác 5%  EIF 
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20.08.60 - Quả anh đào     

2008.60.01 
-- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

2008.60.09 -- Loại khác 0% EIF 

20.08.70 - Quả đào, bao gồm xuân đào     

2008.70.01 
-- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

2008.70.09 -- Loại khác 5%  EIF 

20.08.80 - Quả dây tây     

2008.80.01 
-- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

2008.80.09 -- Loại khác 5%  EIF 

  
- Loại khác, bao gồm hỗn hợp trừ các hỗn hợp đó trong 

phân nhóm 2008.19 
    

2008.91.00 -- Lõi thân cây cọ 5%  EIF 

20.08.93 
-- Quả Nam Việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis–idaea) 
    

2008.93.10 
--- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

2008.93.90 --- Loại khác 5%  EIF 

2008.97.00 -- Hỗn hợp 5%  EIF 

20.08.99 -- Loại khác     

2008.99.01 --- Thân và các bộ phận khác của cây, ngoại trừ quả 0% EIF 

  --- Loại khác     

2008.99.11 
---- Đã nấu chín hoặc bảo quản bằng phương pháp đông 

lạnh, không bổ sung đường 
5%  EIF 

  ---- Loại khác     

2008.99.21 ----- Mận khô 0% EIF 

2008.99.25 ----- Táo, mận tươi 5%  EIF 

2008.99.31 ----- Các loại dâu 5%  EIF 

2008.99.39 ----- Loại khác 0% EIF 

20.09 

Nước quả ép (kể cả nước nho ép) và nước rau ép, chưa 

lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hoặc chất ngọt khác: 

    

  - Nước cam ép     

20.09.11 -- Đông lạnh     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.11.01 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.11.09 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     
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2009.11.11 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.11.19 ---- Loại khác 5%  EIF 

20.09.12 -- Không đông lạnh, chỉ số Brix không vượt quá 20 độ     

  -- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.12.11 ---- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.12.19 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.12.21 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.12.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

20.09.19 -- Loại khác     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.19.12 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.19.18 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.19.21 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.19.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

  - Nước bưởi (bao gồm nước bưởi ngọt - pomelo) ép     

20.09.21 -- Có chỉ số Brix không vượt quá 20 độ     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.21.11 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.21.19 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.21.21 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.21.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

20.09.29 -- Loại khác     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.29.11 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.29.19 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.29.21 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.29.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

  - Nước của một loại cam quýt ép     

20.09.31 -- Có chỉ số Brix không vượt quá 20 độ     

  --- Quả chanh xanh     

  ---- Đóng thùng dung tích lớn     

2009.31.11 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.31.19 ----- Loại khác 5%  EIF 

  ---- Đóng gói kiểu khác     

2009.31.21 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 
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2009.31.29 ----- Loại khác 5%  EIF 

  --- Loại khác     

  ---- Đóng thùng dung tích lớn     

2009.31.31 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.31.39 ----- Loại khác 5%  EIF 

  ---- Đóng gói kiểu khác     

2009.31.41 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.31.49 ----- Loại khác 5%  EIF 

20.09.39 -- Loại khác     

  --- Quả chanh xanh     

  ---- Đóng thùng dung tích lớn     

2009.39.11 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.39.19 ----- Loại khác 5%  EIF 

  ---- Đóng gói kiểu khác     

2009.39.21 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.39.29 ----- Loại khác 5%  EIF 

  --- Loại khác     

  ---- Đóng thùng dung tích lớn     

2009.39.31 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.39.39 ----- Loại khác 5%  EIF 

  ---- Đóng gói kiểu khác     

2009.39.41 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.39.49 ----- Loại khác 5%  EIF 

  - Nước dứa ép     

2009.41.00 -- Có chỉ số Brix không vượt quá 20 độ 0% EIF 

2009.49.00 -- Loại khác 0% EIF 

20.09.50 - Nước cà chua ép     

  -- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.50.01 --- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.50.09 --- Loại khác 5%  EIF 

  -- Đóng gói kiểu khác     

2009.50.11 --- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.50.19 --- Loại khác 5%  EIF 

  - Nước nho ép     

20.09.61 -- Có chỉ số Brix không vượt quá 20 độ     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.61.11 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.61.19 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.61.21 ---- bổ sung đường 5%  EIF 
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2009.61.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

20.09.69 -- Loại khác     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.69.11 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.69.19 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.69.21 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.69.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

  - Nước táo ép     

20.09.71 -- Có chỉ số Brix không vượt quá 20 độ     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.71.11 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.71.19 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.71.21 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.71.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

20.09.79 -- Loại khác     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.79.31 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.79.39 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.79.41 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.79.49 ---- Loại khác 5%  EIF 

  - Nước ép của một loại quả và rau bất kỳ     

20.09.81 
-- Nước Nam Việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
    

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.81.10 ---- bổ sung đường 5%  EIF 

2009.81.20 ---- Loại khác 5%  EIF 

2009.81.90 --- Đóng gói kiểu khác 5%  EIF 

20.09.89 -- Loại khác     

  --- Đóng thùng với dung tích lớn     

2009.89.10 ---- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.89.20 ---- Loại khác 5%  EIF 

  --- Đóng gói kiểu khác     

2009.89.30 ---- Nước trái cây ép 5%  EIF 

  ---- Nước rau ép     

2009.89.40 ----- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.89.90 ----- Loại khác 5%  EIF 

20.09.90 - Hỗn hợp các loại nước ép trái cây     
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  -- Đóng thùng dung tích lớn     

2009.90.01 --- Bổ sung đường 5%  EIF 

2009.90.09 --- Loại khác 5%  EIF 

  -- Đóng gói kiểu khác     

2009.90.11 --- Bổ sung đường 5%  EIF 

  --- Loại khác     

2009.90.21 ---- Trái cây 5%  EIF 

2009.90.29 ---- Loại khác 5%  EIF 

 

i. Peru 

Theo cam kết, Peru xóa bỏ phần lớn dòng thuế của mặt hàng rau quả (81%) ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực, các dòng thuế khác áp dụng theo lộ trình 06 năm, 11 năm hoặc 16 năm. 

Bảng 12: Lộ trình cắt giảm thuế Peru áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam trong 

CPTPP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với Peru 

B6 Thuế quan được giảm dần đều trong 06 năm và xóa bỏ hoàn toàn ngày 01 tháng 

01 của năm thứ 06 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Peru 

B11 Thuế quan được giảm dần đều trong 11 năm và xóa bỏ hoàn toàn ngày 01 tháng 

01 của năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Peru 

B16 Thuế quan được giảm dần đều trong 16 năm và xóa bỏ hoàn toàn ngày 01 tháng 

01 của năm thứ 16 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực với Peru 
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07 
Chương 7 - Rau và một số loại củ, thân củ và rễ 

ăn được 
    

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.     

0701.10.00.00 - Để làm giống 0% EIF 

0701.90.00.00 - Loại khác 9% EIF 

0702.00.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0% EIF 

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
    

0703.10.00.00 - Hành tây và hành, hẹ: 9% B6 

0703.20 - Tỏi:     
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0703.20.10.00 - Để làm giống 9% EIF 

0703.20.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

0703.90.00.00 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: 9% EIF 

07.04 
Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn 

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
    

0704.10.00.00 - Hoa lơ và hoa lơ xanh: 0% EIF 

0704.20.00.00 - Cải Bruc-xen 0% EIF 

0704.90.00.00 - Loại khác 0% EIF 

07.05 
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. 
    

  - Rau diếp, xà lách:     

0705.11.00.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0% EIF 

0705.19.00.00 - - Loại khác 0% EIF 

   - Rau diếp xoan bao gồm cả rau má và rau diếp cá:     

0705.21.00.00 
- - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
0% EIF 

0705.29.00.00 - - Loại khác 0% EIF 

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, củ 

cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

    

0706.10.00.00 - Cà rốt và củ cải: 0% EIF 

0706.90.00.00 - Loại khác 0% EIF 

0707.00.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0% EIF 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.     

0708.10.00.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 9% EIF 

0708.20.00.00 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): 9% EIF 

0708.90.00.00 - Loại khác 9% EIF 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0709.20.00.00 - Măng tây 0% EIF 

0709.30.00.00 - Cà tím 0% EIF 

0709.40.00.00 - Cần tây trừ loại cần củ 0% EIF 

  - Nấm và nấm cục (nấm củ):     

0709.51.00.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

0709.59.00.00 - - Loại khác 0% EIF 

0709.60.00.00 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: 0% EIF 

0709.70.00.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 

0709.91.00.00 - - Hoa a-ti-sô 0% EIF 

0709.92.00.00 - - Ô liu 0% EIF 

0709.93.00.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) 0% EIF 

0709.99 - - Loại khác:     
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0709.99.10.00 - Ngô ngọt  0% EIF 

0709.99.90.00 - - - Loại khác 0% EIF 

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước), đông lạnh. 
    

0710.10.00.00 - Khoai tây 9% EIF 

  - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:     

0710.21.00.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 9% EIF 

0710.22.00.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 9% EIF 

0710.29.00.00 - - Loại khác 9% EIF 

0710.30.00.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
9% EIF 

0710.40.00.00 - Ngô ngọt  0% EIF 

0710.80 - Rau khác     

0710.80.10.00 Măng tây tươi hoặc ướp lạnh 9% B6 

0710.80.90.00 - - Loại khác 9% B6 

0710.90.00.00 - Hỗn hợp các loại rau 9% EIF 

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh 

hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng 

không ăn ngay được. 

    

0711.20.00.00 - Ô liu 17% EIF 

0711.40.00.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 17% EIF 

  - Nấm và nấm cục (nấm củ):     

0711.51.00.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 17% EIF 

0711.59.00.00 - - Loại khác 17% EIF 

0711.90.00.00 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 17% EIF 

07.12 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở 

dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 
    

0712.20.00.00 - Hành tây 9% B6 

  - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.)     

0712.31.00.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 9% EIF 

0712.32.00.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 9% EIF 

0712.33.00.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 9% EIF 

0712.39.00.00 - - Loại khác 9% B16 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0712.90.10.00 -- Tỏi 9% EIF 

0712.90.20.00 -- Ngô ngọt để gieo trồng 9% EIF 

0712.90.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

07.13 
Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 
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0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum)     

0713.10.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.10.90 - - Loại khác:     

0713.10.90.10 - - Nguyên cây: 9% EIF 

0713.10.90.20 --- Đã làm vỡ hạt 9% EIF 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):     

0713.20.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.20.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

0713.31 
- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 
    

0713.31.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.31.90.00 - - - Loại khác 9% EIF 

0713.32 
- - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis): 
    

0713.32.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.32.90.00 - - - Loại khác 9% EIF 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):     

  - Để làm giống     

0713.33.11.00 
Mực in màu đen, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm 

thành thể rắn (trừ mực màu đen) 
0% EIF 

0713.33.19.00 - - - - Loại khác 0% EIF 

  - - - Loại khác:     

0713.33.91.00 
Mực in màu đen, đã hoặc chưa cô đặc hoặc làm 

thành thể rắn (trừ mực màu đen) 
9% B6 

0713.33.92.00 ---- Hạt cải 9% B6 

0713.33.99.00 - - - - Loại khác 9% B6 

0713.34 
- - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia 

subterranea): 
    

0713.34.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.34.90.00 - - - Loại khác 9% B6 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):     

0713.35.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.35.90.00 - - - Loại khác 9% B6 

0713.39 - - Loại khác:     

0713.39.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

  - - - Loại khác:     

0713.39.91.00 ---- Đậu cô ve (Phaseolus lunatus) 9% B6 

0713.39.99.00 - - - - Loại khác 9% B6 

0713.40 - Đậu lăng:     
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0713.40.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.40.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

0713.50 
- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia 

faba var. equina, Vicia faba var. minor): 
    

0713.50.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.50.90.00 - - Loại khác 9% B6 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan)     

0713.60.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.60.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

0713.90 - Loại khác     

0713.90.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0713.90.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và 

các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột 

hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, 

đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi 

cây cọ sago. 

    

0714.10.00.00 - Sắn: 9% EIF 

0714.20 - Khoai lang:     

0714.20.10.00 - Để làm giống 9% EIF 

0714.20.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

0714.30.00.00 - Củ từ (Dioscorea spp.): 9% EIF 

0714.40.00.00 - Khoai sọ (Colacasia spp.): 9% EIF 

0714.50.00.00 - Khoai môn (Xanthosoma spp.): 9% EIF 

0714.90 - Loại khác:     

0714.90.10.00 -- Củ Ma cà (Lepidium meyenii)  9% EIF 

0714.90.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

08 
Chương 8 - Quả và quả hạch (nut) ăn được; vỏ 

quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 
    

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nut) và hạt điều, tươi 

hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
    

  - Dừa:     

0801.11 - - Đã qua công đoạn làm khô     

0801.11.10.00 - Để làm giống 9% EIF 

0801.11.90.00 - - - Loại khác 9% EIF 

0801.12.00.00 - - Dừa còn nguyên sọ 9% EIF 

0801.19.00.00 - - Loại khác 9% EIF 

  - Quả hạch Brazil (Brazil nut):     

0801.21.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0801.22.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% EIF 

  - Hạt điều:     
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0801.31.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0801.32.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% EIF 

08.02 
Quả hạch (nut) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
    

  - Quả hạnh nhân:     

0802.11.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0802.12 - - Đã bóc vỏ     

0802.12.10.00 - Để làm giống 9% EIF 

0802.12.90.00 - - - Loại khác 9% EIF 

   - Hạt phỉ (Corylus spp.):     

0802.21.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0802.22.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% EIF 

  - Quả óc chó:     

0802.31.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0802.32.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% EIF 

  - Hạt dẻ (Castanea spp.):     

0802.41.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0802.42.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% EIF 

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):     

0802.51.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0802.52.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% EIF 

  - Hạt macadamia (Macadamia nuts):     

0802.61.00.00 - - Chưa bóc vỏ 9% EIF 

0802.62.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% EIF 

0802.70.00.00 - Hạt cây côla (Cola spp.) 9% EIF 

0802.80.00.00 - Quả cau  9% EIF 

0802.90.00.00 - Loại khác 9% EIF 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.     

0803.10 - Chuối lá     

0803.10.10.00 - - Tươi 9% EIF 

0803.10.20.00 - - Đã làm khô 9% EIF 

0803.90 - Loại khác:     

  - - Tươi     

0803.90.11.00 --- Chuối Cavendish valery 9% B16 

0803.90.12.00 --- Dạng snack  9% EIF 

0803.90.19.00 - - - Loại khác 9% EIF 

0803.90.20.00 - - Đã làm khô 9% EIF 

08.04 
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, 

tươi hoặc khô. 
    

0804.10.00.00 - Quả chà là 9% EIF 
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0804.20.00.00 - Quả sung, vả 9% EIF 

0804.30.00.00 - Quả dứa 9% EIF 

0804.40.00.00 - Quả bơ 9% EIF 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:     

0804.50.10.00 - - Quả ổi 9% EIF 

0804.50.20.00 -- Quả Xoài, măng cụt  9% EIF 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.     

0805.10.00.00 - Quả cam: 9% B6 

0805.20 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam quýt 

tương tự 

    

0805.20.10.00 
-- Quả quýt (bao gồm quýt chua và quả quất); quả 

cam loại nhỏ, các loại giống lai cam quýt tương tự 
9% B6 

0805.20.20.00 -- Bưởi chùm (citrus reticulata lai citrus paradisis) 9% B6 

0805.20.90.00 - - Loại khác 9% B6 

0805.40.00.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 9% EIF 

0805.50 
-  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 
    

0805.50.10.00 
-  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia) 
9% B6 

  - - Chanh  (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):     

0805.50.21.00 
--- Chanh xanh thông thường (Subtle lemon, 

common lemon, Creole lemon)  (Citrus aurantifolia) 
9% B6 

0805.50.22.00 --- Chanh không hạt (Citrus latifolia) 9% B6 

0805.90.00.00 - Loại khác 9% EIF 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.     

0806.10.00.00 - Tươi 9% EIF 

0806.20.00.00 - Khô 9% EIF 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.     

   - Dưa lưới và dưa hấu:     

0807.11.00.00 - - Quả dưa hấu 9% EIF 

0807.19.00.00 - - Loại khác 9% EIF 

0807.20.00.00 - Quả đu đủ: 9% EIF 

08.08 Quả táo (apple), lê và quả mộc qua, tươi.     

0808.10.00.00 - Quả táo (apple) 9% B6 

0808.30.00.00 - Quả lê 9% EIF 

0808.40.00.00 - Quả mộc qua 9% EIF 

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận 

gai, tươi. 
    

0809.10.00.00 - Quả mơ 9% EIF 

0809.21.00.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 9% EIF 
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0809.29.00.00 - - Loại khác 9% EIF 

0809.30.00.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 9% EIF 

0809.40.00.00 - Quả mận và quả mận gai: 9% EIF 

08.10 Quả khác, tươi.     

0810.10.00.00 - Quả dâu tây 9% B6 

0810.20.00.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 9% EIF 

0810.30.00.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 9% EIF 

0810.40.00.00 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả 

khác thuộc chi Vaccinium 
9% EIF 

0810.50.00.00 - Quả kiwi 9% EIF 

0810.60.00.00 - Quả sầu riêng 9% EIF 

0810.70.00.00 - Quả hồng vàng 9% EIF 

0810.90 - Loại khác:     

0810.90.10.00 
-- Quả chanh dây Granadillas, parchita và các loại 

quả họ chanh dây passiflora 
9% EIF 

0810.90.20.00 

- - Quả mãng cầu (Chirimoya), mãng cầu xiêm  

(guanabana) và  các loại quả thuộc chi Na (Annonas) 

khác 

9% EIF 

0810.90.30.00 
- - Cà chua cây (Solanum Betaceum) (cyphomandra 

betacea) 
9% EIF 

0810.90.40.00 - - Quả thanh long (cereus) 9% EIF 

0810.90.50.00 - - Quả thù lù (Physalis peruviana) 9% EIF 

0810.90.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

08.11 

Quả và quả hạch (nut), đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm 

đường hoặc chất làm ngọt khác.  

    

0811.10 - Quả dâu tây     

0811.10.10.00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 17% EIF 

0811.10.90.00 - - Loại khác 17% EIF 

0811.20.00.00 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
17% EIF 

0811.90 - Loại khác:     

0811.90.10.00 - - Đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác 17% EIF 

  - - Loại khác:     

0811.90.91.00 - - - Quả xoài tượng (mangifera indica l.) 17% EIF 

0811.90.92.00 - - - Quả camu camu (myrciaria dubia) 17% EIF 

0811.90.93.00 - - - Quả lê ki ma (quả trứng gà) (Lucma obovata) 17% EIF 

0811.90.94.00 - - - Chanh dây (Passiflora edulis) 17% EIF 

0811.90.95.00 - - - Mãng cầu xiêm (Soursops) 17% EIF 

0811.90.96.00 - Quả đu đủ: 17% EIF 

0811.90.99.00 - - - Loại khác 17% EIF 
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08.12 

Quả và quả hạch (nut), được bảo quản tạm thời (ví 

dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không 

ăn ngay được.  

    

0812.10.00.00 - Quả anh đào 17% EIF 

0812.90 - Loại khác:     

0812.90.20.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 17% EIF 

0812.90.90.00 - - Loại khác 17% EIF 

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô 

thuộc Chương này. 

    

0813.10.00.00 - Quả mơ 9% EIF 

0813.20.00.00 - Quả mận đỏ 9% EIF 

0813.30.00.00 - Quả táo (apple) 9% EIF 

0813.40.00.00 - Quả khác: 9% B6 

0813.50.00.00 
- Hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô 

thuộc Chương này: 
9% EIF 

08.14 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại 

dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo 

quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh 

hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 

    

0814.00.10.00 
- Của chanh xanh thông thường (Creole) (Citrus 

aurantifolia) 
17% EIF 

0814.00.90.00 - Loại khác 17% EIF 

20 
Chương 20 - Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch 

(nut) hoặc các phần khác của cây 
    

20.01 

Rau, quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc 

axit acetic. 

    

2001.10.00.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 9% EIF 

2001.90 - Loại khác:     

2001.90.10.00 - - Ô liu 9% EIF 

2001.90.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

20.02 
Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 
    

2002.10.00.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: 9% EIF 

2002.90.00.00 - Loại khác 9% EIF 

20.03 
Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 
    

2003.10.00.00 - Nấm thuộc chi Agaricus  9% EIF 

2003.90.00.00 - Loại khác 9% EIF 



 

213 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

2004.10.00.00 - Khoai tây 9% B11 

2004.90.00.00 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 9% EIF 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

2005.10.00.00 - Rau đồng nhất: 9% EIF 

2005.20.00.00 - Khoai tây 9% B11 

2005.40.00.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 9% B11 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

2005.51.00.00 - - Đã bóc vỏ 9% B11 

2005.59.00.00 - - Loại khác 9% EIF 

2005.60.00.00 - Măng tây 9% EIF 

2005.70.00.00 - Ô liu 9% EIF 

2005.80.00.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 9% EIF 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2005.91.00.00 - - Măng tre 9% EIF 

2005.99 - - Loại khác     

2005.99.10.00 - - Hoa a-ti-sô 9% EIF 

2005.99.20.00 - - - Ớt ngọt (Capsicum annuum) 9% EIF 

2005.99.90.00 - - - Loại khác 9% B6 

2006.00.00.00 

Rau, quả, quả hạch (nut), vỏ quả và các phần khác 

của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có 

tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc 

đường). 

9% B6 

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, 

bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nut), 

thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất làm ngọt khác. 

    

2007.10.00.00 - Chế phẩm đồng nhất 9% EIF 

  - Loại khác:     

2007.91 - - Từ quả thuộc chi cam quýt     

2007.91.10.00 - - - Mứt trái cây, thạch và mứt cam 9% EIF 

2007.91.20.00 - - - Bột nghiền và dạng bột nhão 9% EIF 

2007.99 - - Loại khác:     

  - - -  từ dứa:     

2007.99.11.00 - - - - Mứt trái cây, thạch và mứt cam 9% B6 

2007.99.12.00 - - - - Bột nghiền và dạng bột nhão 9% B6 

  - - - Loại khác:     
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2007.99.91.00 - - - - Mứt trái cây, thạch và mứt cam 9% B6 

2007.99.92.00 - - - - Purees và dạng bột nhão 9% B6 

20.08 

Quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác 

hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.  

    

  
- Quả hạch (nut), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha 

trộn với nhau: 
    

2008.11 - - Lạc:     

2008.11.10.00 - Bơ 17% EIF 

2008.11.90.00 - - - Loại khác 9% EIF 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:     

2008.19.10.00 - - - Hạt điều (merey, cajuil, điều, «điều») 9% EIF 

2008.19.20.00 - - - Quả hồ trăn 9% EIF 

2008.19.90.00 - - - Loại khác, kể cả hỗn hợp 9% B6 

2008.20 - Quả dứa     

2008.20.10.00 
- - Ngâm nước có pha đường hoặc chất ngọt khác, 

bao gồm cả xi-rô 
9% EIF 

2008.20.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

2008.30.00.00 - Quả thuộc chi cam quýt: 9% B6 

2008.40.00.00 - Quả lê 9% EIF 

2008.50.00.00 - Quả mơ 9% EIF 

2008.60 - Ngựa:     

2008.60.10.00 
- - Ngâm nước có pha đường hoặc chất ngọt khác, 

bao gồm cả xi-rô 
9% EIF 

2008.60.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

2008.70 - Quả đào, kể cả xuân đào     

2008.70.20.00 
- - Ngâm nước có pha đường hoặc chất ngọt khác, 

bao gồm cả xi-rô 
9% EIF 

2008.70.90.00 - - Loại khác 9% EIF 

2008.80.00.00 - Quả dâu tây 9% EIF 

  
- Loại khác, kể cả sản phẩm chế biến từ tiết động 

vật: 
    

2008.91.00.00 - - Lõi cây cọ 9% EIF 

2008.93.00.00 
- - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 
9% EIF 

2008.97.00.00 - - Dạng hỗn hợp: 9% EIF 

2008.99 - - Loại khác     

2008.99.20.00 - Quả đu đủ: 9% EIF 

2008.99.30.00 - - Quả xoài 9% EIF 

2008.99.90.00 - - - Loại khác 9% EIF 
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20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước 

rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. 

    

  - Nước cam ép:     

2009.11.00.00 - - Đông lạnh 9% B6 

2009.12.00.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 9% EIF 

2009.19.00.00 - - Loại khác 9% B6 

   - nước ép nho:     

2009.21.00.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 9% EIF 

2009.29.00.00 - - Loại khác 9% B6 

  - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:     

2009.31.00.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 9% B11 

2009.39 - - Loại khác     

2009.39.10.00 - - - Của  Chanh thuộc phân nhóm 0805.50.21 9% B11 

2009.39.90.00 - - - Loại khác 9% B11 

  - Nước dứa ép:     

2009.41.00.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 9% EIF 

2009.49.00.00 - - Loại khác 9% B6 

2009.50.00.00 - Nước cà chua ép 9% EIF 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):     

2009.61.00.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 17% EIF 

2009.69.00.00 - - Loại khác 17% EIF 

  - Nước táo ép:     

2009.71.00.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 9% B6 

2009.79.00.00 - - Loại khác 9% B6 

  - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:     

2009.81.00.00 
- - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea): 
9% B6 

2009.89 - - Loại khác     

2009.89.10.00 - - - Của đu đủ (đu đủ) 9% EIF 

2009.89.20.00 - - - Chanh dây (Passiflora edulis) 9% EIF 

2009.89.30.00 - - - Của Mãng cầu Xiêm (mãng cầu xiêm) 9% EIF 

2009.89.40.00 - - - Của Mango 9% EIF 

2009.89.50.00 - - - Của trái Camu (Myrciaria Dubia) 9% EIF 

2009.89.60.00 - - - Của Rau 9% B6 

2009.89.90.00 - - - Loại khác 9% B6 

2009.90.00.00 - Nước ép hỗn hợp: 9% B6 
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j. Singapore 

Trong CPTPP, Singapore cam kết áp dụng mức thuế 0% (xóa bỏ hoàn toàn thuế quan) ngay 

khi CPTPP có hiệu lực với tất cả dòng thuế rau quả. 

Bảng 13: Lộ trình cắt giảm thuế Singapore áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam 

trong CPTPP 

Chú thích: 

Ký hiệu Lộ trình 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực với Singapore 
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07 
Chương 7 - Rau và một số loại củ, thân củ và 

rễ ăn được 
    

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.     

0701.10.00 - Để làm giống 0% EIF 

0701.90.00 - Loại khác 0% EIF 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0% EIF 

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
    

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:     

  - - Hành tây:     

0703.10.11 - - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.10.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Hành, hẹ:     

0703.10.21 - - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.10.29 - - - Loại khác 0% EIF 

0703.20 - Tỏi:     

0703.20.10 - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:     

0703.90.10 - - Củ giống (1) 0% EIF 

0703.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.04 
Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp 

cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
    

0704.10 - Hoa lơ và hoa lơ xanh:     

0704.10.10 - - Hoa lơ 0% EIF 

0704.10.20 - - Hoa lơ xanh (headed broccoli) 0% EIF 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0% EIF 

0704.90 - Loại khác:     
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  - - Bắp cải:     

0704.90.11 - - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) (1) 0% EIF 

0704.90.19 - - - Loại khác 0% EIF 

0704.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.05 
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp 

xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. 
    

  - Ngựa:     

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0% EIF 

0705.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

0705.21.00 
- - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
0% EIF 

0705.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, 

củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi 

hoặc ướp lạnh. 

    

0706.10 - Cà rốt và củ cải:     

0706.10.10 - - Cà rốt 0% EIF 

0706.10.20 - - Củ cải 0% EIF 

0706.90.00 - Loại khác 0% EIF 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0% EIF 

07.08 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh. 
    

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):     

0708.20.10 - - Đậu Pháp (1) 0% EIF 

0708.20.20 - - Đậu dài 0% EIF 

0708.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0% EIF 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0709.20.00 - Măng tây 0% EIF 

0709.30.00 - Cà tím 0% EIF 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ 0% EIF 

  - Ngựa:     

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

0709.59 - - Loại khác:     

0709.59.10 - - - Nấm cục 0% EIF 

0709.59.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) 0% EIF 

0709.60.90 - - Loại khác 0% EIF 
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0709.70.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 

  - Loại khác:     

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0% EIF 

0709.92.00 - - Ô liu 0% EIF 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) 0% EIF 

0709.99.00 - - Loại khác 0% EIF 

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh. 
    

0710.10.00 - Khoai tây 0% EIF 

  - Ngựa:     

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0% EIF 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0% EIF 

0710.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

0710.30.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt  lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0% EIF 

0710.40.00 - Ngô ngọt  0% EIF 

0710.80.00 - Rau khác 0% EIF 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0% EIF 

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu 

huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản 

khác), nhưng không ăn ngay được. 

    

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:     

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:     

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.51.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0711.59 - - Loại khác:     

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 

0711.59.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0711.90.10 - - Ngô ngọt 0% EIF 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) 0% EIF 

  - - Nụ bạch hoa:     

0711.90.31 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0% EIF 
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0711.90.39 - - - Loại khác 0% EIF 

0711.90.40 
- - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
0% EIF 

0711.90.50 
- - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo 

quản bằng khí sunphurơ 
0% EIF 

0711.90.60 
- - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
0% EIF 

0711.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.12 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở 

dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 
    

0712.20.00 - Hành tây 0% EIF 

  - Ngựa:     

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0% EIF 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0% EIF 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0% EIF 

0712.39 - - Loại khác:     

0712.39.10 - - - Nấm cục (nấm củ) 0% EIF 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 0% EIF 

0712.39.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

0712.90.10 - - Tỏi  0% EIF 

0712.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.13 
Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 
    

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):     

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.10.90 - - Loại khác 0% EIF 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):     

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

0713.31 
- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 
    

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.31.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0713.32 
- - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc 

Vigna angularis): 
    

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.32.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 
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0713.33.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0713.34 
- - Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc 

Voandzeia subterranea): 
    

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.34.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):     

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.35.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0713.39 - - Loại khác:     

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.39.90 - - - Loại khác 0% EIF 

0713.40 - Đậu lăng:     

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

0713.50 
- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): 
    

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

0713.60.00 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan) 0% EIF 

0713.90 - Loại khác:     

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0% EIF 

0713.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai 

lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng 

tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh 

hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago. 

    

0714.10 - Sắn:     

  - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:     

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0% EIF 

0714.10.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.10.99 - - - Loại khác 0% EIF 

0714.20 - Khoai lang:     

0714.20.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.):     

0714.30.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.30.90 - - Loại khác 0% EIF 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp.):     
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0714.40.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp.):     

0714.50.10 - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

0714.90 - Loại khác:     

  - - Lõi cây cọ sago:     

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.90.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0% EIF 

0714.90.99 - - - Loại khác 0% EIF 

08 
Chương 8 - Quả và quả hạch (nut) ăn được; vỏ 

quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 
    

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nut) và hạt điều, 

tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
    

  - Ngựa:     

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0% EIF 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0% EIF 

0801.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Ngựa:     

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

08.02 
Quả hạch (nut) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
    

  - Ngựa:     

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Ngựa:     

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Ngựa:     

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Ngựa:     

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Ngựa:     
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0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

  - Ngựa:     

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 0% EIF 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp.) 0% EIF 

0802.80.00 - Quả cau  0% EIF 

0802.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.     

0803.10.00 - Chuối lá 0% EIF 

0803.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.04 
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng 

cụt, tươi hoặc khô. 
    

0804.10.00 - Quả chà là 0% EIF 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0% EIF 

0804.30.00 - Quả dứa 0% EIF 

0804.40.00 - Quả bơ 0% EIF 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:     

0804.50.10 - - Quả ổi 0% EIF 

0804.50.20 - - Quả xoài 0% EIF 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0% EIF 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.     

0805.10 - Quả cam:     

0805.10.10 - - Tươi 0% EIF 

0805.10.20 - - Đã làm khô 0% EIF 

0805.20.00 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam quýt 

tương tự 

0% EIF 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0% EIF 

0805.50.00 
-  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, 

Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 
0% EIF 

0805.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.     

0806.10.00 - Tươi 0% EIF 

0806.20.00 - Khô 0% EIF 

08.07 
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, 

tươi. 
    

  - Ngựa:     

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0% EIF 

0807.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

0807.20 - Quả đu đủ:     
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0807.20.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) (1)  0% EIF 

0807.20.90 - - Loại khác 0% EIF 

08.08 Quả táo (apple), lê và quả mộc qua, tươi.     

0808.10.00 - Quả táo (apple) 0% EIF 

0808.30.00 - Quả lê 0% EIF 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0% EIF 

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và 

mận gai, tươi. 
    

0809.10.00 - Quả mơ 0% EIF 

  - Ngựa:     

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 0% EIF 

0809.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0% EIF 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:     

0809.40.10 - - Quả mận 0% EIF 

0809.40.20 - - Quả mận gai 0% EIF 

08.10 Quả khác, tươi.     

0810.10.00 - Quả dâu tây 0% EIF 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 0% EIF 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0% EIF 

0810.40.00 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả 

khác thuộc chi Vaccinium 
0% EIF 

0810.50.00 - Quả kiwi 0% EIF 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0% EIF 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0% EIF 

0810.90 - Loại khác:     

0810.90.10 - - Quả nhãn (bao gồm cả nhãn mata kucing) (1) 0% EIF 

0810.90.20 - - Quả vải 0% EIF 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0% EIF 

0810.90.40 - - Quả boong boong; quả khế  0% EIF 

0810.90.50 - - Quả mít (cempedak và nangka) 0% EIF 

0810.90.60 - - Quả me 0% EIF 

  - Ngựa:     

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 0% EIF 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 0% EIF 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0% EIF 

0810.90.99 - - - Loại khác 0% EIF 

08.11 

Quả và quả hạch (nut), đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc 

chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.  

    

0811.10.00 - Quả dâu tây 0% EIF 
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0811.20.00 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
0% EIF 

0811.90.00 - Loại khác 0% EIF 

08.12 

Quả và quả hạch (nut), được bảo quản tạm thời 

(ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, 

nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), 

nhưng không ăn ngay được.  

    

0812.10.00 - Quả anh đào 0% EIF 

0812.90 - Quả khác:     

0812.90.10 - - Quả dâu tây 0% EIF 

0812.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả 

khô thuộc Chương này. 

    

0813.10.00 - Quả mơ 0% EIF 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0% EIF 

0813.30.00 - Quả táo (apple) 0% EIF 

0813.40 - Quả khác:     

0813.40.10 - - Quả nhãn 0% EIF 

0813.40.20 - - Quả me 0% EIF 

0813.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

0813.50 
- Hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô 

thuộc Chương này: 
    

0813.50.10 
- - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nut) 

chiếm đa số về trọng lượng 
0% EIF 

0813.50.20 
- - Quả hạch (nut) khác chiếm đa số về trọng 

lượng 
0% EIF 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 0% EIF 

0813.50.40 
- - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt (bao gồm 

quả quýt và quả quất) chiếm đa số về trọng lượng 
0% EIF 

0813.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại 

dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc 

bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 

0% EIF 

20 
Chương 20 - Các chế phẩm từ rau, quả, quả 

hạch (nut) hoặc các phần khác của cây 
    

20.01 

Rau, quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được 

khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

giấm hoặc axit acetic. 

    

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0% EIF 

2001.90 - Loại khác:     

2001.90.10 - - Hành tây 0% EIF 
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2001.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20.02 

Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic. 

    

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:     

2002.10.10 
- - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi 

hoặc luộc bằng nước 
0% EIF 

2002.10.90 - - Loại khác 0% EIF 

2002.90 - Loại khác:     

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt (1) 0% EIF 

2002.90.20 - - Bột cà chua 0% EIF 

2002.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20.03 

Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic. 

    

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus  0% EIF 

2003.90 - Loại khác:     

2003.90.10 - -  Nấm cục (dạng củ) 0% EIF 

2003.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã 

đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

2004.10.00 - Khoai tây 0% EIF 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2004.90.10 - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2004.90.90 - - Loại khác 0% EIF 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, 

không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06. 

    

2005.10 - Rau đồng nhất:     

2005.10.10 - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.10.90 - - Loại khác 0% EIF 

2005.20 - Khoai tây:     

  - - Khoai tây chiên:     

2005.20.11 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.20.19 - - - Loại khác 0% EIF 

  - - Loại khác:     

2005.20.91 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.20.99 - - - Loại khác 0% EIF 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0% EIF 

  - Ngựa:     
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2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0% EIF 

2005.59 - - Loại khác:     

2005.59.10 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.59.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2005.60.00 - Măng tây 0% EIF 

2005.70.00 - Ô liu 0% EIF 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0% EIF 

  - Ngựa:     

2005.91.00 - - Măng tre 0% EIF 

2005.99 - - Loại khác:     

2005.99.10 - - - Đóng hộp kín khí (1) 0% EIF 

2005.99.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2006.00.00 

Rau, quả, quả hạch (nut), vỏ quả và các phần 

khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng 

khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc 

bọc đường). 

0% EIF 

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả 

hạch (nut), thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác. 

    

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0% EIF 

  - Ngựa:     

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0% EIF 

2007.99 - - Loại khác:     

2007.99.10 
- - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc 

dâu tây 
0% EIF 

2007.99.90 - - - Loại khác 0% EIF 

20.08 

Quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm 

ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi 

ở nơi khác.  

    

  - Ngựa:     

2008.11 - - Lạc:     

2008.11.10 - - - Lạc rang 0% EIF 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 0% EIF 

2008.11.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:     

2008.19.10 - - - Hạt điều 0% EIF 

2008.19.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2008.20.00 - Dứa 0% EIF 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:     
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2008.30.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

hoặc rượu 
0% EIF 

2008.30.90 - - Loại khác 0% EIF 

2008.40 - Lê:     

2008.40.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

hoặc rượu 
0% EIF 

2008.40.90 - - Loại khác 0% EIF 

2008.50 - Mơ:     

2008.50.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

hoặc rượu 
0% EIF 

2008.50.90 - - Loại khác 0% EIF 

2008.60 - Anh đào (Cherries):     

2008.60.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

hoặc rượu 
0% EIF 

2008.60.90 - - Loại khác 0% EIF 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:     

2008.70.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

hoặc rượu 
0% EIF 

2008.70.90 - - Loại khác 0% EIF 

2008.80 - Dâu tây:     

2008.80.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

hoặc rượu 
0% EIF 

2008.80.90 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0% EIF 

2008.93.00 
- - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 
0% EIF 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:     

2008.97.10 
- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác 

của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut) 
0% EIF 

2008.97.20 
- - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm 

ngọt khác hoặc rượu 
0% EIF 

2008.97.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2008.99 - - Loại khác:     

2008.99.10 - - - Quả vải 0% EIF 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 0% EIF 

2008.99.30 
- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác 

của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch (nut) 
0% EIF 

2008.99.40 
- - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm 

ngọt khác hoặc rượu 
0% EIF 

2008.99.90 - - - Loại khác 0% EIF 
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20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và 

nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm 

rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất 

làm ngọt khác. 

    

  - Ngựa:     

2009.11.00 - - Đông lạnh 0% EIF 

2009.12.00 
- - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 

20 
0% EIF 

2009.19.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.29.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.39.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.49.00 - - Loại khác 0% EIF 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0% EIF 

  - Ngựa:     

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0% EIF 

2009.69.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0% EIF 

2009.79.00 - - Loại khác 0% EIF 

  - Ngựa:     

2009.81 
- - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea): 
    

2009.81.10 - - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2009.81.90 - - - Loại khác 0% EIF 

2009.89 - - Loại khác:     

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 0% EIF 

  - Ngựa:     

2009.89.91 - - - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2009.89.99 - - - - Loại khác 0% EIF 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:     

2009.90.10 - - Dùng cho trẻ em 0% EIF 

2009.90.90 - - Loại khác 0% EIF 
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2.2. Quy tắc xuất xứ  

2.2.1. Quy tắc chung  

Theo CPTPP thì một sản phẩm hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ CPTPP nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 

 Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy (là hàng hóa được trồng, thu hoạch hoặc 

đánh bắt ở trong khu vực CPTPP, ví dụ cây trồng, động vật sống, khoáng sản và các 

chất sản sinh tự nhiên ở các nước CPTPP). 

 Trường hợp 2: Hàng hóa được sản xuất toàn bộ trong khu vực CPTPP và chỉ từ các 

nguyên liệu có xuất xứ từ CPTPP 

 Trường hợp 3: Hàng hóa được sản xuất tại CPTPP, sử dụng nguyên liệu không có xuất 

xứ CPTPP nhưng đáp ứng được các Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng quy định trong 

Phụ lục 3-D của Chương 3. Khác với nhiều FTA, đối với trường hợp này, CPTPP quy 

định quy tắc xuất xứ cụ thể đối với từng loại hàng hóa ngay trong Phụ lục về Quy tắc 

xuất xứ cụ thể mặt hàng, còn phần quy tắc chung chỉ nêu các công thức tính toán (như 

nêu dưới đây). 

Quy tắc xuất xứ đối với trường hợp 3 (hàng hóa sử dụng một phần nguyên liệu không có xuất 

xứ CPTPP)  

(i) Quy tắc chuyển đổi dòng thuế (tariff shift) trong CPTPP 

Quy tắc chuyển đổi dòng thuế chỉ áp dụng cho trường hợp hàng hóa có một phần nguyên phụ 

liệu không có xuất xứ CPTPP. Quy tắc này đòi hỏi các nguyên liệu không có xuất xứ phải trải 

qua quá trình sản xuất trong nội khối CPTPP ở mức đủ làm chuyển đổi bản chất của chúng. 

Quá trình này phải đủ để làm thay đổi mã HS của nguyên liệu ban đầu, để tạo ra sản phẩm cuối 

cùng có mã HS khác.  

Quy tắc chuyển đổi dòng thuế hoặc chuyển đổi mã số HS được xác định theo mã số của Hệ 

thống hài hòa phân loại thuế quan (HS - Harmonized System của Tariff Classification).  

 Thay đổi Chương (CC - Change của Chapter) có nghĩa là tất cả các nguyên vật liệu 

không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các sản phẩm cuối cùng phải được xếp 

vào một chương khác với sản phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu được phân loại vào cùng một 

chương được sử dụng, phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước khác trong nội khối 

CPTPP;  

 Thay đổi nhóm (CTH - Change của Heading) có nghĩa là tất cả các nguyên vật liệu 

không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các sản phẩm cuối cùng phải được xếp 
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vào một nhóm khác với sản phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu được phân loại vào cùng một 

nhóm được sử dụng, phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước khác trong  nội khối 

CPTPP; 

 Thay đổi phân nhóm (CTSH - Change to SubHeading) có nghĩa  là tất cả các nguyên 

vật liệu không có xuất xứ sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất các sản phẩm cuối cùng phải 

được xếp vào một phân nhóm khác với sản phẩm cuối cùng. Nếu nguyên liệu phân loại vào 

cùng một phân nhóm được sử dụng, phải được sản xuất tại Việt Nam hoặc các nước khác trong 

nội khối CPTPP. 

Theo Phụ lục 3D của TPP-CPTPP, quy tắc chuyển đối dòng thuế áp dụng cho mặt hàng 

rau quả hầu hết được quy định chuyển đổi dòng thuế theo 2 số đầu (Chương). 

Ví dụ:  

Hàng hóa Quy tắc xuất xứ của TPP-

CPTPP 

Giải thích quy tắc 

20.02 Chuyển đổi cho hàng hóa của 

nhóm 20.02 từ bất kỳ chương 

nào khác 

Tất cả các hàng hóa thuộc phân nhóm 20.02 

muốn được hưởng ưu đãi thuế quan theo TPP-

CPTPP thì tất cả các nguyên liệu không có xuất 

xứ phải có mã HS thuộc các Chương khác 

Chương 20 là chương của hàng hóa đó.  

 

(ii) Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) 

RVC là một trong những nguyên tắc được sử dụng trong CPTPP nhằm tính xuất xứ cho hàng 

hóa, trong đó có mặt hàng rau quả. Nguyên tắc này yêu cầu nguyên liệu có xuất xứ của hàng 

hóa phải đáp ứng một tỷ lệ giá trị nhất định để hàng hóa đó được xem là có xuất xứ CPTPP, 

chi tiết quy định trong Điều 3.5 Chương 3 Hiệp định CPTPP. 

CPTPP cho phép lựa chọn 1 trong 4 cách tính RVC sau:  

- Cách tính trị giá tập trung: dựa trên giá trị của các nguyên phụ liệu không có xuất xứ 

được nêu cụ thể:  

RVC =  
𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎 − 𝐹𝑉𝑁𝑀

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎
 x100 

- Cách tính gián tiếp (build-down): Dựa trên trị giá nguyên phụ liệu không có xuất xứ 

RVC =  
𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎 − 𝑉𝑁𝑀 

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎
 x100 
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- Cách tính trực tiếp (build-up): Dựa trên trị giá nguyên phụ liệu có xuất xứ 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 𝑥 100

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎
 

- Cách tính chi phí tịnh (chỉ áp dụng với ô tô và phụ tùng ô tô): 

RVC =  
𝑁𝐶−𝑉𝑁𝑀 

𝑁𝐶
x100 

Trong đó:  

RVC: hàm lượng giá trị khu vực của hàng hóa, tính bằng phần trăm; 

VNM: trị giá nguyên phụ liệu không có xuất xứ, bao gồm nguyên phụ liệu không xác 

định được xuất xứ, sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa; 

NC: là chi phí tịnh của hàng hóa 

FVNM: là trị giá nguyên phụ liệu không có xuất xứ, bao gồm cả nguyên phụ liệu không 

xác định được xuất xứ, được quy định trong quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng theo sản 

phẩm tại Phụ lục 3-D và được sử dụng trong quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. Để giải 

thích rõ hơn, nguyên liệu không có xuất xứ không được nêu trong Phụ lục 3 - D (Quy 

tắc xuất xứ cụ thể theo mặt hàng) không được dùng để xác định FVNM; và 

VOM: là giá trị của các nguyên liệu có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất 

ra hàng hóa trong lãnh thổ của một hoặc nhiều Bên. 

Chú ý: Khi tính RVC, doanh nghiệp được phép cộng gộp tất cả các nguyên liệu có xuất xứ từ 

bất kỳ nước nào trong số các nước thành viên CPTPP (tất cả các nguyên liệu từ CPTPP đều 

được xem là nguyên liệu có xuất xứ). Đây là một trong những điểm ưu việt của CPTPP bởi 

số lượng thành viên của Hiệp định lớn nên các doanh nghiệp có nhiều quyền lựa chọn trong 

việc nhập khẩu một phần nguyên liệu từ CPTPP ở mức đủ đáp ứng yêu cầu RVC khi sản xuất 

hàng hóa xuất khẩu để được hưởng ưu đãi thuế quan. 

2.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Trong Phụ lục 3-D của Hiệp định TPP-CPTPP có quy định rất rõ ràng quy tắc xuất xứ cụ thể 

từng mặt hàng, được phân chia theo mã HS.  

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 

03/2019/TT-BCT. Phụ lục I của Thông tư quy định chi tiết về quy tắc cụ thể với mặt hàng rau 

quả  
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Bảng 14: Quy tắc xuất xứ với mặt hàng rau quả trong Hiệp định CPTPP 

Mã số 

hàng hóa 
Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Chương 7. Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được 

07.01 - 07.14 CC 

Chương 8. Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại 

dưa 

0801.11 - 

0801.31 

CC 

0801.32 CTSH 

08.02 - 08.13 CC 

08.14 CC; hoặc RVC không thấp hơn 45% theo công thức tính 

gián tiếp. 

Chapter 20. Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của 

cây 

2001.10 CC 

2001.90 Đối  với  chế  phẩm  của  một  loại  rau  thuộc  phân  nhóm 

2001.90:  CC,  ngoại  trừ  từ  phân  nhóm  0703.10, 0709.60, 

0709.91 đến 0709.92, 0711.20 hoặc a-ti-sô, hành hoặc hạt tiêu thuộc phân 

nhóm 0711.90; 

Đối với hàng hóa khác thuộc phân nhóm 2001.90: CC, với điều kiện trị giá 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc phân nhóm 0703.10, 0709.60, 0709.91 

đến 0709.92, 0711.20 và 

a-ti-sô, hành và hạt tiêu thuộc phân nhóm 0711.90 không vượt quá 40% trị giá 

của hàng hóa. 

20.02 CC 

2003.10 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0709.51, 0710.80 hoặc 0711.51. 

2003.90 CC 

2004.10 CC, ngoại trừ từ nhóm 07.01, phân nhóm 0710.10, 0711.90 

hoặc 0712.90. 

2004.90 Đối  với  chế  phẩm  của  một  loại  rau  thuộc  phân  nhóm 

2004.90:  CC,  ngoại  trừ  từ  phân  nhóm  0703.10, 0709.60, 

 0713.10 hoặc 0713.32 đến 0713.40; 

Đối với hàng hóa khác thuộc phân nhóm 2004.90: CC, với điều kiện trị giá 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc phân nhóm 0703.10, 0709.60, 0713.10 và 

0713.32 đến 0713.40 

không vượt quá 40% trị giá của hàng hóa. 

2005.10 CC 

2005.20 CC, ngoại trừ từ nhóm 07.01, phân nhóm 0710.10, 0711.90 

hoặc nhóm 11.05. 

2005.40 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0713.10. 
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Mã số 

hàng hóa 
Quy tắc cụ thể mặt hàng 

2005.51 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0713.32 đến 0713.39. 

2005.59 CC 

2005.60 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0709.20 hoặc măng tây thuộc 

phân nhóm 0710.80. 

2005.70 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0709.91 đến 0709.99 hoặc 

0711.20. 

2005.80 - 

2005.91 

CC 

2005.99 Đối với chế phẩm của một loại rau thuộc phân nhóm 

2005.99: CC, ngoại trừ từ nhóm 07.01, phân nhóm 0709.51, 0709.60 hoặc 

khoai tây hoặc nấm của chi Agaricus thuộc nhóm 07.10 đến 07.12; 

Đối với hàng hóa khác thuộc phân nhóm 2005.99: CC, với điều kiện trị giá 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc nhóm 07.01, phân nhóm 0709.51, 

0709.60 và khoai tây và nấm  của chi Agaricus thuộc nhóm 07.10 đến 07.12 

không vượt 

quá 40% trị giá của hàng hóa. 

20.06 CC 

2007.10 - 

2007.91 

CC 

2007.99 Đối với các chế phẩm của một loại trái cây thuộc phân nhóm 

2007.99: CTH, ngoại trừ từ xoài hoặc ổi thuộc phân nhóm 0804.50, đào thuộc 

phân nhóm 0809.30, 0810.10, 0811.10, 

nhóm 20.06, 20.08, phân nhóm 2009.41 đến 2009.49 hoặc nước ép của xoài 

hoặc nước ép của ổi thuộc phân nhóm 2009.89, với điều kiện trị giá nguyên 

liệu không có xuất xứ thuộc phân nhóm 0804.30 không vượt quá 50% trị giá 

của hàng hóa; 

Đối với hàng hóa khác thuộc phân nhóm 2007.99: CTH, với điều kiện trị giá 

nguyên liệu không có xuất xứ thuộc phân nhóm 0804.30, xoài và ổi thuộc 

phân nhóm 0804.50, đào thuộc phân nhóm 0809.30, 0810.10, 0811.10, nhóm 

20.06, 20.08, phân nhóm 2009.41 đến 2009.49 và nước ép của xoài 

hoặc nước ép của ổi thuộc phân nhóm 2009.89 không vượt quá 40% trị giá 

của hàng hóa. 

2008.11 CC, ngoại trừ từ nhóm 12.02. 

2008.19 Đối với quả hạch hoặc lạc thuộc phân nhóm 2008.19 mới chỉ được rang khô 

hoặc tẩm dầu, đã hoặc chưa tẩm muối: CC, ngoại trừ từ nhóm 08.02 hoặc 

12.02; 

Đối với hỗn hợp thuộc phân nhóm 2008.19 có  chứa 50% quả hạch hoặc lạc 

tính theo trọng lượng khô mới chỉ được rang khô hoặc tẩm dầu, đã hoặc chưa 

tẩm muối: CC, ngoại trừ từ nhóm 08.02 hoặc 12.02; 
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Mã số 

hàng hóa 
Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Đối với hàng hóa khác thuộc phân nhóm 2008.19: CC. 

2008.20 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0804.30 hoặc 0811.90. 

2008.30 CC 

2008.40 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0808.30, 0808.40 hoặc 0811.90. 

2008.50 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0809.10 hoặc 0811.90. 

2008.60 CC 

2008.70 CC, ngoại trừ từ đào thuộc phân nhóm 0809.30 hoặc 

0811.90. 

2008.80 CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0810.10 hoặc 0811.10. 

2008.91 - 

2008.93 

CC 

2008.97 Đối với hỗn hợp thuộc phân nhóm 2008.97 được đóng gói 

dưới dạng lỏng hoặc trong gelatin: CC, ngoại trừ từ xoài hoặc ổi thuộc phân 

nhóm 0804.50, nhóm 08.05, phân nhóm 0808.30 hoặc 0809.10, đào thuộc 

phân nhóm 0809.30 hoặc mơ, lê hay đào đông lạnh thuộc phân nhóm 

0811.90, với điều kiện trị giá nguyên liệu không có xuất xứ không vượt quá 

50% trị giá của hàng hóa; 

Đối với hàng hóa khác thuộc phân nhóm 2008.97: CC; hoặc RVC không thấp 

hơn 40% theo công thức tính gián tiếp. 

2008.99 CC, ngoại trừ từ xoài hoặc ổi thuộc phân nhóm 0804.50. 

2009.11 - 

2009.39 

CC, ngoại trừ từ nhóm 08.05. 

2009.41 - 

2009.49 

CC, ngoại trừ từ phân nhóm 0804.30. 

2009.50 - 

2009.81 

CC 

2009.89 CC, ngoại trừ từ xoài hoặc ổi thuộc phân nhóm 0804.50, 

0807.20 hoặc chanh dây thuộc phân nhóm 0810.90. 

2009.90 CC; hoặc RVC không thấp hơn 45% theo công thức tính 

gián tiếp. 
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2.2.3. Các vấn đề khác 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De minimis): 

CPTPP quy định đối với hàng hóa rau quả sản xuất từ các nguyên liệu không có xuất xứ 

không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi mã HS như quy định trong phụ lục 3-D (Quy tắc 

cụ thể mặt hàng) thì vẫn được coi là có xuất xứ nếu giá trị của các nguyên liệu đó chỉ chiếm 

một tỷ lệ không vượt quá 10% trị giá FOB của hàng hóa.  

Theo quy định tại phụ lục 3-C, De Minimis không áp dụng cho: 

              + Nguyên phụ liệu không có xuất xứ của nhóm 08.05 hoặc phân nhóm 2009.11 đến 

2009.39, được sử dụng để sản xuất hàng hóa của phân nhóm 2009.11 đến 2009.39 hoặc nước 

ép hoa quả hoặc rau của một loại quả hoặc rau, tăng cường thêm các khoáng hoặc vitamins, 

đã hoặc chưa được cô đặc, của nhóm 2106.90 hoặc 2202.90; 

              + Đào, lê, mơ không có xuất xứ của Chương 8 đến 20 của Hệ thống hài hòa, được sử 

dụng để sản xuất hàng hóa của nhóm 20.08 

 Quy tắc cộng gộp 

CPTPP quy định 2 trường hợp áp dụng quy tắc cộng gộp như sau: 

(i) Cộng gộp thông thường: Khi nguyên liệu nhập khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ (đạt 

hàm lượng RVC tối thiểu 35% hoặc 40% hoặc 45% tùy từng dòng thuế), khi đó 

100% giá trị của nguyên liệu nhập khẩu đó sẽ được dùng để tính hàm lượng RVC 

có trong sản phẩm sử dụng nguyên liệu để sản xuất lại nơi xuất khẩu. 

(ii) Cộng gộp đầy đủ: Khi nguyên liệu nhập khẩu không đạt xuất xứ CPTPP nhưng có 

giá trị gia tăng trong TPP (dù chỉ 1%), khi đó, số phần trăm giá trị gia tăng thực tế 

của nguyên liệu đó (phần đạt xuất xứ) sẽ được cộng gộp để tính hàm lượng CPTPP 

trong sản phẩm sử dụng nguyên liệu để sản xuất lại nơi xuất khẩu. 

Ví dụ một nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc (nước không phải thành viên 

CPTPP) với giá 90 USD và được gia công chế biến thêm tại Việt Nam và phần giá 

trị gia tăng đó là 10 USD. Giả sử theo quy tắc xuất xứ của CPTPP thì nguyên liệu 

này không được coi là nguyên liệu có xuất xứ của CPTPP và do đó không được 

cộng gộp 100 USD vào tính RVC của thành phẩm. Tuy nhiên do nguyên liệu có 10 

USD giá trị chế biến tại Việt Nam nên 10 USD này được phép cộng gộp để tính 

hàm lượng RVC trong thành phẩm. 
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2.3. Thủ tục chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: 

Khác với một số FTA khác của Việt Nam, CPTPP không bắt buộc các chứng nhận xuất xứ 

phải theo một mẫu cố định nào. Tuy nhiên, CPTPP yêu cầu nội dung của chứng nhận xuất xứ 

phải bao gồm các thông tin tối thiểu như quy định trong Phụ lục B, Chương 3 của Hiệp định. 

Giấy chứng nhận xuất xứ có thể được làm dưới dạng văn bản hoặc điện tử. 

Mẫu C/O CPTPP cấp cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bao gồm các thông tin tối thiểu 

theo quy định tại Hiệp định CPTPP đã được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BCT 

của Bộ Công Thương ngày 22/1/2019. 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ: 

Về thủ tục chứng nhận xuất xứ, CPTPP yêu cầu áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, trong 

đó đối tượng được tự chứng nhận xuất xứ bao gồm cả người nhập khẩu, người xuất khẩu và 

người sản xuất, được đánh giá là một cơ chế linh hoạt và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

doanh nghiệp trong quá trình xuất khẩu 

Tuy nhiên, với bảo lưu trong CPTPP, Việt Nam không bắt buộc phải áp dụng cơ chế tự chứng 

nhận xuất xứ ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, cụ thể: 

+ Đối với hàng nhập khẩu, Việt Nam (và Brunei, Malaysia, Mexico, Peru) được phép 

bảo lưu chưa phải áp dụng hình thức nhà nhập khẩu tự chứng nhận xuất xứ trong vòng 

5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. 

+ Đối với hàng xuất khẩu, các nước (trong đó có Việt Nam) có thể áp dụng song song 

2 hình thức cấp giấy chứng nhận xuất xứ trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu 

lực (và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa): (i) cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) theo 

kiểu truyền thống và;  (ii) người xuất khẩu đủ điều kiện tự chứng nhận xuất xứ. Sau thời 

gian 10 năm này, sẽ áp dụng tự chứng nhận xuất xứ hoàn toàn như các nước. 

- Miễn chứng nhận xuất xứ:  

CPTPP quy định đối với các hàng hóa xuất khẩu từ các nước CPTPP có giá trị hải quan không 

vượt quá 1.000USD thì sẽ không cần giấy chứng nhận xuất xứ mà vẫn được hưởng ưu đãi thuế 

quan của Hiệp định. 

Đây là mức “miễn chứng nhận xuất xứ” tương đối cao so với các FTA khác của Việt Nam. Cụ 

thể, hầu hết các FTA đã ký của Việt Nam cũng có quy định này, nhưng thường đối với hàng 

hóa có giá trị hải quan thấp hơn, ví dụ như VKFTA là 600 USD, và các FTA còn lại là 200 

USD. 
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- Nhiều lô hàng chung một giấy chứng nhận xuất xứ:  

Trường hợp này được chấp nhận nếu xuất khẩu nhiều lần (nhiều lô hàng) cùng một hàng hóa 

và trong giấy chứng nhận xuất xứ có nêu cụ thể về khoảng thời gian xuất khẩu nhiều lần đó – 

khoảng thời gian này không được vượt quá 12 tháng. 

 

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

CPTPP ngày 22/1/2019. 
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C/O MẪU CPTPP CỦA VIỆT NAM 

1. Goods consigned from (Exporter’s name, address, country) Reference No. 

 THE COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE 

AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP 

 CERTIFICATE OF ORIGIN 
 (Combined declaration and certificate) 

2. Goods consigned to (Consignee’s name, address, country) 

FORM CPTPP 
 Issued in Viet Nam 

4. For official use 

 Non-Party Invoicing 

 Certified True Copy 
3. Means of transport and route (as far as known) 

 5. Producer (name, address, country) 

6. Item 

No. 

7. Marks, numbers and kind of packages; description of 
goods (including HS number of Importing Country) 

8. Origin 

criterion 

9. Quantity 

of goods 

10. Number and 

date of invoices 

11. Declaration by the exporter 12. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that 

the declaration by the exporter is correct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………..……. 

(Place and date, signature and stamp of certifying authority) 

The undersigned hereby declares that the above details and 

statements are correct; that all the goods were produced in 

…………………………….…….. 

(Country of Origin) 

and that they comply with the origin requirements specified 

for these goods in the Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership for the goods 

exported to 
…………………………….…….. 

(Importing Country) 

 
…………………………………………………………..…. 

(Place and date, signature of authorised signatory) 
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Chương 3: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu 

(EAEU) 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (viết tắt là EAEU - bao gồm 

05 nước là Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) được ký kết ngày 29/5/2015, 

và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.  

Đây cũng là FTA đầu tiên của EAEU với một đối tác ngoài khối này. Do đó, với FTA này, các 

doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp dệt may, được cho là sẽ có nhiều lợi thế 

hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh ở các nước khác khi xuất khẩu vào khu vực thị trường 

này. 

3.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

3.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Việt Nam cam kết xóa bỏ phần lớn thuế nhập khẩu với các sản phẩm rau quả thuộc Chương 7, 

8 và 20 cho các nước EAEU theo lộ trình 5 năm và 10 năm kể từ khi khi Hiệp định có hiệu lực 

(năm 2016). 

Thực hiện các cam kết cắt giảm thuế quan theo Hiệp định thương mại Việt Nam – EAEU giai 

đoạn 2018 – 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 về 

việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định Thương 

mại Tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu giai đoạn 2018 – 2022.  

Bảng 15: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện FTA Việt Nam – EAEU 

giai đoạn 2018 - 2022 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất VN-EAEU FTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Chương 7      

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được      

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.      

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0 0 

0701.90 - Loại khác:      

0701.90.10 -  -  Loại  thường  dùng  để  làm  khoai  tây  

chiên (chipping potatoes) 
6,7 3,3 0 0 0 

0701.90.90 - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

       

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 6,7 3,3 0 0 0 

       

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại 

rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
     

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:      
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất VN-EAEU FTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 - - Hành tây:      

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 5 2,5 0 0 0 

 - - Hành, hẹ:      

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.29 - - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

0703.20 - Tỏi:      

0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.20.90 - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:      

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.90.90 - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

       

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ 

bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

     

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):      

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 6,7 3,3 0 0 0 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 6,7 3,3 0 0 0 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 6,7 3,3 0 0 0 

0704.90 - Loại khác:      

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 6,7 3,3 0 0 0 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 6,7 3,3 0 0 0 

0704.90.90 - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

       

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau 

diếp xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc ướp 

lạnh. 

     

 - Rau diếp, xà lách:      

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 6,7 3,3 0 0 0 

0705.19.00 - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

 - Rau diếp xoăn:      

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 
6,7 3,3 0 0 0 

0705.29.00 - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

       

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ 

(salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) 

và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

     

0706.10 - Cà rốt và củ cải:      

0706.10.10 - - Cà rốt 5,7 2,8 0 0 0 

0706.10.20 - - Củ cải 6,7 3,3 0 0 0 

0706.90.00 - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 
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0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp 

lạnh. 
6,7 3,3 0 0 0 

       

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc 

ướp lạnh. 
     

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 6,7 3,3 0 0 0 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :      

0708.20.10 - - Đậu Pháp 6,7 3,3 0 0 0 

0708.20.20 - - Đậu dài 6,7 3,3 0 0 0 

0708.20.90 - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 6,7 3,3 0 0 0 

       

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.      

0709.20.00 - Măng tây 5 2,5 0 0 0 

0709.30.00 - Cà tím 5 2,5 0 0 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 5 2,5 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 5 2,5 0 0 0 

       

0709.59 - - Loại khác:      

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 5 2,5 0 0 0 

0709.59.90 - - - Loại khác 5 2,5 0 0 0 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta 

: 
     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 4 2 0 0 0 

0709.60.90 - - Loại khác 4 2 0 0 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
5 2,5 0 0 0 

 - Loại khác:      

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 4 2 0 0 0 

0709.92.00 - - Ô liu 4 2 0 0 0 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita 

spp .) 
4 2 0 0 0 

0709.99 - - Loại khác:      

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 4 2 0 0 0 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 4 2 0 0 0 

0709.99.90 - - - Loại khác 4 2 0 0 0 

       

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước), đông lạnh. 
     

0710.10.00 - Khoai tây 3,3 1,7 0 0 0 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:      

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 5,7 2,8 0 0 0 
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0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 5,7 2,8 0 0 0 

0710.29.00 - - Loại khác 5,7 2,8 0 0 0 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
5 2,5 0 0 0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 5,7 2,8 0 0 0 

0710.80.00 - Rau khác 5,7 2,8 0 0 0 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 5,7 2,8 0 0 0 

       

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm 

nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch 

bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

     

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 5 2,5 0 0 0 

0711.20.90 - - Loại khác 5 2,5 0 0 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:      

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0711.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:      

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0711.51.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0711.59 - - Loại khác:      

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

       

0711.59.90 - - - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0711.90.10 - - Ngô ngọt 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 10 5 0 0 0 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 5 2,5 0 0 0 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
10 5 0 0 0 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được 

bảo quản bằng khí sunphurơ 
10 5 0 0 0 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
10 5 0 0 0 

0711.90.90 - - Loại khác 10 5 0 0 0 

       

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn 

hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 
     

0712.20.00 - Hành tây 10 5 0 0 0 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 
     

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 10 5 0 0 0 
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0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 10 5 0 0 0 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 10 5 0 0 0 

0712.39 - - Loại khác:      

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 10 5 0 0 0 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 10 5 0 0 0 

0712.39.90 - - - Loại khác 10 5 0 0 0 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0712.90.10 - - Tỏi 7,3 3,7 0 0 0 

0712.90.90 - - Loại khác 7,3 3,7 0 0 0 

       

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 
     

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):      

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.10.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):      

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.20.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):      

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper 

hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

     

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ): 
     

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris): 
     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.33.90 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

       

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 
     

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):      

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.39 - - Loại khác:      

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.40 - Đậu lăng:      
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0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.40.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 

: 

     

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.50.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan):      

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 3,3 1,7 0 0 0 

0713.60.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0713.90 - Loại khác:      

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.90.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

       

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, 

khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có 

hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, 

ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa 

thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ 

sago. 

     

0714.10 - Sắn:      

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:      

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 3,3 1,7 0 0 0 

0714.10.19 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0714.10.91 - - - Đông lạnh 3,3 1,7 0 0 0 

0714.10.99 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0714.20 - Khoai lang:      

0714.20.10 - - Đông lạnh 3,3 1,7 0 0 0 

0714.20.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :      

0714.30.10 - - Đông lạnh 3,3 1,7 0 0 0 

0714.30.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):      

0714.40.10 - - Đông lạnh 3,3 1,7 0 0 0 

0714.40.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):      

0714.50.10 - - Đông lạnh 3,3 1,7 0 0 0 

       

0714.50.90 - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

0714.90 - Loại khác:      

 - - Lõi cây cọ sago:      

0714.90.11 - - - Đông lạnh 3,3 1,7 0 0 0 

0714.90.19 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 



 

245 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất VN-EAEU FTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 - - Loại khác:      

0714.90.91 - - - Đông lạnh 3,3 1,7 0 0 0 

0714.90.99 - - - Loại khác 3,3 1,7 0 0 0 

       

 Chương 8      

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả 

thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 
     

       

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt 

điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 

     

 - Dừa:      

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 0 0 0 0 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 0 0 0 0 

0801.19 - - Loại khác:      

0801.19.10 - - - Dừa non 10 5 0 0 0 

0801.19.90 - - - Loại khác 10 5 0 0 0 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):      

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

 - Hạt điều:      

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

       

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
     

 - Quả hạnh nhân:      

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 5 2,5 0 0 0 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):      

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 12,7 10,9 9,1 7,3 5,5 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 12,7 10,9 9,1 7,3 5,5 

 - Quả óc chó:      

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):      

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):      

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 5 2,5 0 0 0 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 5 2,5 0 0 0 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):      

       

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 
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0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0802.80.00 - Quả cau 0 0 0 0 0 

0802.90.00 - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

       

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.      

0803.10.00 - Chuối lá 0 0 0 0 0 

0803.90 - Loại khác:      

0803.90.10 - - Chuối ngự 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

0803.90.90 - - Loại khác 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

       

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và 

măng cụt, tươi hoặc khô. 
     

0804.10.00 - Quả chà là 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 0 0 0 0 

0804.30.00 - Quả dứa 10 5 0 0 0 

0804.40.00 - Quả bơ 0 0 0 0 0 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:      

0804.50.10 - - Quả ổi 0 0 0 0 0 

0804.50.20 - - Quả xoài 0 0 0 0 0 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0 0 0 0 0 

       

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.      

0805.10 - Quả cam:      

0805.10.10 - - Tươi 0 0 0 0 0 

0805.10.20 - - Khô 12,7 10,9 9,1 7,3 5,5 

 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam 

quýt tương tự: 

     

0805.21.00 - - Quả quýt các loại (kể cả quất) 0 0 0 0 0 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 0 0 0 0 0 

0805.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum) và quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

     

0805.50.10 - - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum ) 
6,7 3,3 0 0 0 

0805.50.20 - - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia ) 
6,7 3,3 0 0 0 

0805.90.00 - Loại khác 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

       

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.      

0806.10.00 - Tươi 0 0 0 0 0 
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0806.20.00 - Khô 4 2 0 0 0 

       

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu 

đủ, tươi. 
     

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):      

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 0 0 0 0 

0807.19.00 - - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0807.20.00 - Quả đu đủ:      

0807.20.00.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) 0 0 0 0 0 

0807.20.00.90 - - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

       

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.      

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 0 0 

0808.30.00 - Quả lê 0 0 0 0 0 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0 0 0 0 0 

       

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận 

và mận gai, tươi. 
     

0809.10.00 - Quả mơ 0 0 0 0 0 

 - Quả anh đào:      

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 0 0 0 0 0 

0809.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 12,7 10,9 9,1 7,3 5,5 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:      

0809.40.10 - - Quả mận 12,7 10,9 9,1 7,3 5,5 

0809.40.20 - - Quả mận gai 12,7 10,9 9,1 7,3 5,5 

       

08.10 Quả khác, tươi.      

0810.10.00 - Quả dâu tây 5 2,5 0 0 0 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 
5 2,5 0 0 0 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 5 2,5 0 0 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại 

quả khác thuộc chi Vaccinium 
5 2,5 0 0 0 

0810.50.00 - Quả kiwi 0 0 0 0 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 0 0 0 0 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0 0 0 0 0 

0810.90 - Loại khác:      

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 0 0 0 0 0 

0810.90.20 - - Quả vải 0 0 0 0 0 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0 0 0 0 0 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 0 0 0 0 0 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 0 0 0 0 0 

0810.90.60 - - Quả me 0 0 0 0 0 
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0810.90.70 - - Quả khế 0 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 0 0 0 0 0 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0 0 0 0 0 

       

0810.90.94 - - - Quả lựu (Punica spp .), quả mãng cầu hoặc 

quả  na  (Annona  spp .),  quả  roi  (bell  fruit) 

(Syzygium  spp.,  Eugenia  spp. ),  quả  thanh  

trà (Bouea  spp .),  quả  chanh  leo  (dây)  

(Passiflora spp. ), quả sấu đỏ (Sandoricum spp 

.), quả táo ta (Ziziphus  spp .)  và quả dâu da 

đất  (Baccaurea spp .) 

15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

0810.90.99 - - - Loại khác 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

       

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp 

chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, 

đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

     

0811.10.00 - Quả dâu tây 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), 

quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0811.90.00 - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

       

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm 

thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

     

0812.10.00 - Quả anh đào 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0812.90 - Quả khác:      

0812.90.10 - - Quả dâu tây 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0812.90.90 - - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

       

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 

đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) 

hoặc quả khô thuộc Chương này. 

     

0813.10.00 - Quả mơ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0813.40 - Quả khác:      

0813.40.10 - - Quả nhãn 0 0 0 0 0 

0813.40.20 - - Quả me 0 0 0 0 0 

0813.40.90 - - Quả khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả 

khô thuộc Chương này: 
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0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) 

chiếm đa số về trọng lượng 
10 5 0 0 0 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng 

lượng 
19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại 

(kể cả quất) chiếm đa số về trọng lượng 
10 5 0 0 0 

0813.50.90 - - Loại khác 10 5 0 0 0 

       

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các 

loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, 

khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung 

dịch bảo quản khác. 

3,3 1,7 0 0 0 

       

 Chương 20      

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) 

hoặc các phần khác của cây 
     

       

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn 

được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng giấm hoặc axit acetic. 

     

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 0 0 0 0 

2001.90 - Loại khác:      

2001.90.10 - - Hành tây 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2001.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc 

axit axetic. 

     

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:      

2002.10.00.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi 

hoặc luộc bằng nước 
10 5 0 0 0 

2002.10.00.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2002.90 - Loại khác:      

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 0 0 0 0 0 

2002.90.20 - - Bột cà chua * * * * * 

2002.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng 

giấm hoặc axit axetic. 

     

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2003.90 - Loại khác:      

2003.90.10 - - Nấm cục (truffles) 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 
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2003.90.90 - - Loại khác 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

       

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06. 

     

2004.10.00 - Khoai tây 4 2 0 0 0 

       

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 0 0 0 0 

2004.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 20.06. 

     

2005.10 - Rau đồng nhất:      

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ * * * * * 

2005.10.90 - - Loại khác 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2005.20 - Khoai tây:      

 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng 

que: 
     

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ * * * * * 

2005.20.19 - - - Loại khác * * * * * 

 - - Loại khác:      

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ * * * * * 

2005.20.99 - - - Loại khác 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :      

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2005.59 - - Loại khác:      

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ * * * * * 

2005.59.90 - - - Loại khác * * * * * 

2005.60.00 - Măng tây 10 5 0 0 0 

2005.70.00 - Ô liu 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 13,3 6,7 0 0 0 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2005.91.00 - - Măng tre 20,4 17,5 14,5 11,6 8,7 

2005.99 - - Loại khác:      

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 

2005.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các 

phần khác của cây, được bảo quản bằng 
0 0 0 0 0 
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đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong 

nước đường hoặc bọc đường). 

       

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi 

cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả 

hoặc quả hạch (nuts), thu được từ quá trình 

đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay 

chất tạo ngọt khác. 

     

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0 0 0 0 0 

 - Loại khác:      

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2007.99 - - Loại khác:      

       

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa 

hoặc dâu tây 
0 0 0 0 0 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 0 0 0 0 0 

2007.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được 

khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, 

chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

     

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc 

chưa pha trộn với nhau: 
     

2008.11 - - Lạc:      

2008.11.10 - - - Lạc rang 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 6 3 0 0 0 

2008.11.90 - - - Loại khác 6,7 3,3 0 0 0 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:      

2008.19.10 - - - Hạt điều 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

 - - - Loại khác:      

2008.19.91 - - - - Đã rang 6 3 0 0 0 

2008.19.99 - - - - Loại khác 6 3 0 0 0 

2008.20 - Dứa:      

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.20.90 - - Loại khác 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:      

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 
25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.30.90 - - Loại khác 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.40.00 - Quả lê 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2008.50.00 - Mơ 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.60 - Anh đào (Cherries):      
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2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 
25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.60.90 - - Loại khác 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:      

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 
22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2008.70.90 - - Loại khác 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2008.80.00 - Dâu tây 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc 

phân nhóm 2008.19: 
     

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu 
19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

2008.93.90 - - - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

       

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:      

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả 

hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 
19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

2008.97.90 - - - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

2008.99 - - Loại khác:      

2008.99.10 - - - Quả vải 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả 

hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

25,5 21,8 18,2 14,5 10,9 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 
19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

2008.99.90 - - - Loại khác 19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 

       

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và 

nước rau ép, chưa lên men và chưa pha 

thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

     

 - Nước cam ép:      

2009.11.00 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 

20 
19,1 16,4 13,6 10,9 8,2 
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2009.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):      

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2009.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt      

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2009.39.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nước dứa ép:      

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2009.49.00 - - Loại khác 22,3 19,1 15,9 12,7 9,5 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0 0 0 0 0 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):      

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0 0 0 0 0 

2009.69.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nước táo ép:      

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 

2009.79.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:      

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

       

2009.81.90 - - - Loại khác 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

2009.89 - - Loại khác:      

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

 - - - Loại khác:      

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 
15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

2009.89.99 - - - - Loại khác 15,9 13,6 11,4 9,1 6,8 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:      

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ * * * * * 

 - - Loại khác:      

2009.90.91 - - - Dùng ngay được * * * * * 

2009.90.99 - - - Loại khác * * * * * 

       

 

3.1.2. Cam kết từ phía Liên minh Kinh tế Á - Âu 

Theo cam kết mở cửa của EAEU với sản phẩm rau quả của Việt Nam, có 77% dòng thuế được 

cắt giảm, trong đó 73% dòng thuế sẽ được loại bỏ hoàn toàn theo lộ trình 5 năm, cùng với áp 

dụng cơ chế phòng vệ ngưỡng. Cam kết cụ thể về thuế quan với mặt hàng rau quả được mô tả 

dưới đây: 
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Bảng 16: Lộ trình cắt giảm thuế của Liên minh kinh tế Á – Âu áp dụng với 

mặt hàng rau quả Việt Nam theo FTA Việt Nam – EAEU 

Chú thích 

U Chưa cam kết, áp dụng mức thuế MFN thông thường 

EIF Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B5  Thuế quan được xóa bỏ theo lộ trình 5 năm ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B10 Thuế quan được xóa bỏ theo lộ trình 10 năm ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

 

Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ trình  

0701 10 – Khoai tây giống 5 EIF 

0701 90 – Loại khác 15 B10 

0702 00 

0001 

 

–  Từ mồng 1 tháng một 31 tháng ba 

15, nhưng không dưới 

0,08 euro /1 kg 

B10 

 

0702 00  

0002 

 

–  Từ mồng 1 Tháng Tư đến 30 Tháng 4 

 

15, nhưng không dưới 

0,08 euro /1 kg 

 

B10 

0702 00 

0003 

 

–  Từ mồng 1 Tháng Năm đến14 tháng 5 

15, nhưng không 

dưới 0,08 euro / 

1 kg 

B10 

0702 00 

0004 

–  Từ 15 Tháng Năm đến 31 tháng 5 15, nhưng không dưới 

0,1 euro / 1 kg 

B10 

0702 00 

0005 

–  từ mồng 1 tháng sáu đến 30 tháng 9 15, nhưng không dưới 

0,1 euro / 1 kg 

B10 

0702 00 

0006 

–  từ mồng 1 tháng Mười đến 31 tháng 10 15, nhưng không dưới 

0,12 euro /1 kg 

B10 

0702 00 

0007 

–  từ mồng 1 tháng mười một đến 20 Tháng 12 15, nhưng không dưới 

0,08 euro / 1 kg 

B10 

0702 00 

0009 

–  Từ 21 Tháng Mười Hai đến 31 Tháng 12 15, nhưng không dưới 

0,08 euro /1 kg 

B10 

 

0703 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau 

họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh 

15 B10 

 

0704 10 – Hoa lơ và hoa lơ xanh tươi hoặc ướp lạnh 15 B10 

0704 20 – Cải Bruc xen tươi hoặc ướp lạnh 15 EIF 

0704 90 – Loại khác 15 B10 

 

0705 11 

– Xà lách cuộn (head lettuce) tươi hoặc ướp 

lạnh 

15 B10 

 

0705 19 – –Loại khác 15 B10 

0705 21 – Rau diếp xoăn rễ củ tươi hoặc ướp lạnh 15 EIF 

0705 29 – –Loại khác 15 EIF 

 

 

0706 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa lát, diếp củ, cần 

củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh 

 

15 

 

B10 
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0707 00 

050 

– Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

15, nhưng không dưới 

0,08 euro /1 kg 

B10 

0707 00 

900 

– Dưa chuột 15, nhưng không dưới 

0,12 euro /1 kg 

B10 

 

0708 10 

– Đậu Hà Lan (Pisum sativum) tươi hoặc ướp 

lạnh, bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ 

 

15 

B10 

 

 

0708 20 

– Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.), đã 

hoặc chưa bỏ vỏ quả, tươi hoặc ướp lạnh 

 

15 

EIF 

 

 

0708 90 

– Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh (trừ đậu (Pisum sativum) và đậu (Vigna 

spp., Phaseolus spp.")) 

 

15 

 

B10 

 

0709 20 –Măng tây tươi hoặc ướp lạnh 15 EIF 

0709 30 –Cà tím tươi hoặc ướp lạnh 15 B10 

0709 40 – Cần tây trừ loại cần củ tươi hoặc ướp lạnh 15 B10 

0709 51 – Nấm thuộc chi Agaricus tươi hoặc ướp lạnh 15 B10 

0709 59 – –Loại khác 15 B10 

 

0709 60 

– Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta 

tươi hoặc ướp lạnh 

15 B10 

 

 

0709 70 

– Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) tươi 

hoặc ướp lạnh 

15 EIF 

 

 

0709 91 – Hoa a ti sô tươi hoặc ướp 

lạnh 

15 EIF 

0709 92 – Ô liu tươi hoặc ướp lạnh 15 EIF 

 

0709 93 

– Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita 

spp.) tươi hoặc ướp lạnh 

 

15 

EIF 

 

0709 99 – –Loại khác 15 EIF 

 

0710 10 

– Khoai tây, đã nấu chín hoặc chưa nấu chín 

hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh 

15 B10 

 

 

 

0710 21 

– Đậu bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ "Pisum 

sativum", đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh 

 

15 

 

EIF 

 

 

0710 22 

– Đậu hạt đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ"Vigna 

spp., Phaseolus spp.", đã nấu chín hoặc chưa 

nấu chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh 

 

15 

 

B10 

 

0710 29 – –Loại khác 15 B10 

 

 

 

0710 30 

Rau chân vịt, Rau chân vịt New Zealand rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn, đã 

nấu chín hoặc chưa nấu chín hoặc luộc chín 

trong nước, đông lạnh 

 

15 

 

B10 

 

 

 

0710 40 

– Ngô ngọt, đã nấu chín hoặc chưa nấu chín 

hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh 

15 B10 

 

 

 

 

 

0710 80 

– Rau quả, đã nấu chín hoặc chưa nấu chín 

hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh (trừ 

Khoai tây, các loại rau đậu, rau chân vịt, rau 

chân vịt New Zealand,rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) và hạt bắp) 

 

15 

 

B10 
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0710 90 

– Hỗn hợp các loại rau, đã nấu chín hoặc chưa 

nấu chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh 

15 B10 

 

 

 

0711 20 

– Olives, bảo quản tạm thời, ví dụ bằng khí 

sunfurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh 

hoặc trong dung dịch bảo quản khác, nhưng 

không phù hợp để tiêu dùng ngay 

 

 

15 

 

 

EIF 

 

 

 

 

 

0711 40 

– Dưa chuột và dưa chuột ri bảo quản tạm thời, 

ví dụ: bằng khí sunfurơ, ngâm nước muối, 

nước lưu huỳnh hoặc trong dung dịch bảo 

quản khác, nhưng không phù hợp để tiêu dùng 

ngay 

  

 

 

U 

 

 

 

0711 51 

– Nấm thuộc giống "Agaricus", được bảo quản 

tạm, ví dụ, bằng khí sunfurơ, ngâm nước muối, 

nước lưu huỳnh hoặc trong dung dịch bảo quản 

khác, nhưng không phù hợp để tiêu dùng ngay 

 

 

15 

 

 

B10 

0711 59 – –Loại khác 15 B10 

 

 

 

0711 90 

– Rau và rau hỗn hợp đã bảo quản tạm thời (ví 

dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, 

ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung 

dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay 

được 

 

 

 

15 

 

 

 

B10 

 

 

0712 

Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc 

ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 

15 B10 

0713 10 

100 

– Dùng cho trẻ em 15 B10 

0713 10 

900 

– –  loại khác 15 EIF 

 

 

0713 20 

– Đậu gà (chickpeas) (garbanzos) đã bóc vỏ 

quả, khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ 

hạt. 

 

15 

 

B10 

 

 

 

0713 31 

– Đậuthuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper 

hoặc Vigna radiata (L.) Wilczekđã bóc vỏ quả, 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

 

15 

 

B10 

 

 

 

0713 32 

– Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc 

Vigna angularis)đã bóc vỏ quả, khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

 

15 

 

B10 

 

 

 

0713 33 

– Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris) đã bóc vỏ quả, khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

 

15 

 

B10 

0713 34 

000 

– Da lợn khô 15 EIF 

0713 35 

000 

–    Đậu đũa (Vigna unguiculata): 15 EIF 

0713 39 

000 

– –  loại khác 15 B10 

 

0713 40 

– Đậu lăng đã bóc vỏ quả, khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

 

15 

 

EIF 
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0713 50 

– Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 

đã bóc vỏ quả, khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt 

hoặc làm vỡ hạt. 

 

 

15 

 

 

EIF 

 

0713 60 

000 

–  Đậu triều, đậu săng 

(Cajanus cajan) 

15 EIF 

0713 90 

000 

–  loại khác: 15 B10 

 

 

0714 10 

–Rễ và củ sắn "sắn" tươi, ướp lạnh, đông lạnh 

hoặc khô, có hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên 

 

15 

 

B10 

 

0714 20 

– Khoai lang, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc 

khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng 

viên 

 

15 

 

B10 

 

 

0714 30 

– Củ từ "Chi Củ nâu spp.", tươi, ướp lạnh, 

đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc 

làm thành dạng viên 

 

 

15 

 

 

EIF 

 

 

0714 40 

– Khoai sọ "Colocasia spp.", tươi, ướp lạnh, 

đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát 

hoặc làm thành dạng viên 

 

 

15 

 

 

EIF 

 

 

0714 50 

– Khoai môn (Xanthosoma spp.), tươi, ướp 

lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái 

lát hoặc làm thành dạng viên 

 

15 

 

EIF 

 

0714 90 – Loại khác 15 B10 

0801 11 – Dừa đã qua công đoạn làm khô 5 EIF 

0801 12 – Dừa tươi còn nguyên sọ 

"endocarp" 

5 EIF 

0801 19 – –Loại khác 5 EIF 

 

0801 21 

– Quả hạch Brazil (Brazil nut) tươi hoặc khô, 

chưa bóc vỏ 

 

5 

EIF 

 

0801 22 – Hạt quả hạch Brazil tươi hoặc khô, đã bóc vỏ 5 EIF 

0801 31 – Hạt điều tươi hoặc khô, đã bóc vỏ 5 EIF 

0801 32 – Hạt điều tươi hoặc khô, đã bóc vỏ 0 EIF 

0802 11 – Hạnh nhân tươi hoặc khô 

, chưa bóc vỏ 

0 EIF 

0802 12 – Hạnh nhân tươi hoặc 

khô, đã bóc vỏ 

0 EIF 

 

0802 21 

– Hạt dẻ tươi hoặc phơi khô hoặc hạt phỉ 

"Corylus spp.", , chưa bóc vỏ 

 

5 

EIF 

 

 

0802 22 

– Hạt dẻ tươi hoặc phơi khô hoặc hạt phỉ 

"Corylus spp.", đã bóc vỏ 

 

0 

EIF 

 

0802 31 – Quả óc chó tươi hoặc khô, chưa bóc vỏ 5 EIF 

0802 32 – Quả óc chó tươi hoặc khô, đã bóc vỏ 5 EIF 

 

0802 41 

– Hạt dẻ tươi hoặc khô "Castanea spp.", , chưa 

bóc vỏ 

 

5 

EIF 

 

0802 42 – Hạt dẻ tươi hoặc khô "Castanea spp.", đã bóc 

vỏ 

5 EIF 
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0802 51 – Pistachios tươi hoặc khô, 

chưa bóc vỏ 

5 EIF 

 

0802 52 

– Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười) tươi hoặc khô, đã 

bóc vỏ 

 

5 

EIF 

 

0802 61 – Hạt macadamia tươi hoặc khô, chưa bóc vỏ 5 EIF 

0802 62 – Hạt macadamia tươi hoặc 

khô, đã bóc vỏ 

5 EIF 

 

0802 70 

– Hạt cây kola "Cola spp." tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ 

 

5 

EIF 

 

 

0802 80 

– Hạt cau tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ 

 

5 

EIF 

 

0802 90 – Loại khác 5 EIF 

 

0803 

 

Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô 

5, nhưng không dưới 

0,02 euro /1 kg 

EIF 

 

0804 10 –  Quả chà là 8 EIF 

0804 20 –Quả sung tươi hoặc khô 5 EIF 

0804 30 

000 

– Quả dứa 5 EIF 

0804 40 –Quả bơ tươi hoặc khô 5 EIF 

0804 50 

000 

– Quả ổi, xoài và măng cụt: 5 EIF 

 

0805 10 

 

–Cam tươi hoặc khô 

5, nhưng không dưới 

0,02 euro /1 kg 

EIF 

 

 

0805 20 

–Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai họ cam quýt 

tương tự tươi hoặc khô 

5, nhưng không dưới 

0,03 euro /1 kg 

EIF 

 

 

 

0805 40 

 

–Quả bưởi tươi hoặc khô 

5, nhưng không dưới 

0,02 euro /1 kg 

EIF 

 

0805 50 

100 

– –  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum, 

Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

5, nhưng không dưới 

0,02 euro /1 kg 

EIF 

 

0805 50 

900 

– – chanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 5 EIF 

0805 90 – Loại khác 5 EIF 

0806 Quả nho, tươi hoặc khô 5 EIF 

 

0807 

Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, 

tươi 

5 EIF 

 

0808 10 

100 

– – –    Dùng cho trẻ em 0,2 euro / 1 kg B10 

0808 10 

8001 

– – – từ mồng 1 tháng một đến 31 Tháng ba 0,06 euro /1 kg B10 

0808 10 

8002 

– – – từ mồng 1 tháng Tư đến 30 tháng 6 0,06 euro /1 kg B10 

0808 10 

8003 

– – – từ mồng 1 tháng Bảy đến 31 tháng 7 0,06 euro /1 kg B10 

 

0808 10 

8005 

– – – – giống Golden Delicious hay Granny 

Smith 

0,2 euro / 1 kg B10 

0808 10 – – – –   Loại khác 0,1 euro / 1 kg B10 
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8006 

0808 10 

8007 

– – – – giống Golden Delicious hay Granny 

Smith 

 

0,2 euro / 1 kg 

B10 

0808 10 

8008 

– – – –   Loại khác 0,1 euro / 1 kg B10 

0808 30 –Quả lê tươi 10 EIF 

0808 40 –Quả mộc qua tươi 10 EIF 

0809 10 –Quả mơ tươi 5 EIF 

0809 21 –Quả anh đào chua 

(Prunus cerasus) 

5 EIF 

0809 29 – –Loại khác 5 EIF  

0809 30 –Quả đào tươi, kể cả xuân 

đào 

0 EIF 

0809 40 –Mậnvà mận gai tươi 5 EIF 

0810 10 –Quả dâu tây tươi 10 EIF 

0810 20 –Mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ tươi 10 EIF 

 

0810 30 

–Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 

tươi 

 

10 

EIF 

 

0810 40 

100 

– – bilberry đỏ(quả berry thuộc loài Vaccinium 

vitis- idaea) 

 

10 

EIF 

 

0810 40 

300 

– – quả berry thuộc loài 

Vaccinium myrtillus 

10 EIF 

0810 40 

500 

– – quả berry thuộc loài Vaccinium 

macrocarpon và Vaccinium corymbosum 

 

10 

 

EIF 

0810 40 

900 

– –  loại khác 5 EIF 

0810 50 –Kiwi tươi 0 EIF 

0810 60 –Sầu riêng tươi 0 EIF 

0810 70 –Hồng vàng tươi 10 EIF 

 

0810 90 

200 

– – Quả me, quả hoặc hạt điều, vải, mít hoặc 

mít hạt, hồng xiêm, quả hoặc hoa 

lạc tiên, carambola và thanh long 

 

 

0 

 

 

EIF 

0810 90 

750 

– – loại khác 10 EIF 

 

 

0811 10 

–Quả dâu tây đông lạnh, 

đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước, đã hoặc chưa thêm chất làm ngọt 

 

 

10 

 

 

EIF 

 

 

 

0811 20 

–Quả mâm xôi, dâu tằm và 

dâu đỏ, quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và quả 

lý gai đông lạnh, đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước, có hoặc chưa được làm 

ngọt 

 

 

 

10 

 

 

EIF 

 

0811 90 

110 

– – – – hoa quả nhiệt đới và 

hạnh nhân 

10 EIF 

0811 90 

190 

– – – –   loại khác 10 B10 

0811 90 – – – – hoa quả nhiệt đới và 10 EIF 
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310 hạnh nhân 

0811 90 

390 

– – – –   loại khác 10 B5 

0811 90 

500 

– – – quả berry thuộc loài Vaccinium myrtillus 10 B5 

0811 90 

700 

– – – quả berry thuộc loài Vaccinium 

myrtilloides и Vaccinium  angustifolium 

10 B5 

 

0811 90 

750 

Quả anh đào chua 

(Prunus cerasus) 

10 B5 

0811 90 

800 

– – – –   loại khác 10 B5 

0811 90 

850 

quả và hạt nhiệt đới 10 EIF 

0811 90 

950 

– – – –   loại khác 10 B10 

 

 

0812 10 

– Quả anh đào, bảo quản tạm thời, ví dụ bằng 

khí sunfurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh 

hoặc trong dung dịch bảo quản khác, nhưng 

không phù để tiêu dùng ngay 

 

10 

 

EIF 

 

 

0812 90 

100 

– –Quả mơ, anh đào, đào 

(kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi. 

10 B5 

 

0812 90 

200 

– – Quả cam: 10 B5 

0812 90 

300 

– – Đu đủ 10 B5 

0812 90 

400 

– – quả berry thuộc loài Vaccinium myrtillus 10 B5 

0812 90 

700 

– – Quả ổi, xoài và măng 

cụt: 

10 EIF 

0812 90 

980 

– – – –   loại khác 10 B5 

0813 10 – Quả mơ khô 5 EIF 

0813 20 – Quả mận đỏ khô 5 EIF 

0813 30 –Quả táo (apple) khô 10 EIF 

 

 

 

0813 40 

– Đào, lê, đu đủ (papayas), me và các loại quả 

ăn được khác, khô (trừ hạt, chuối, bơ, ổi, xoài, 

măng cụt,các loại quả thuộc chi cam, quýt, 

nho, mơ, quả mận đỏ, chưa trộn) 

 

10 

 

EIF 

 

 

0813 50 

120 

– – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp 

lạnh 

10 B5 

 

0813 50 

150 

– – – –   loại khác 10 B5 

0813 50 

190 

– – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

10 B5 

 

0813 50 

310 

– – –  Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp 

lạnh 

10 B5 

0813 50 – – –   loại khác 10 B5 
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390 

0813 50 

910 

– – –    Chưa chặt mảnh, 

tươi hoặc ướp lạnh 

10 B10 

0813 50 

990 

– – –   loại khác 10 B5 

 

 

 

0814 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các 

loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô 

hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, 

nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo 

quản 

khác 

 

 

 

10 

 

 

 

B5 

 

2001 10 

– Dưa chuột và dưa chuột 

ri, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc 

axit acetic. 

  

U 

2001 90 

100 

 

– – tương ớt xoài 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

200 

– – Quả ớt ngoài hạt tiêu ngọt có vỏ hoặc các 

loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

300 

– – Ngô ngọt 15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

400 

– – khoai lang và các bộ phận ăn được của cây 

tương tự chứa trên 5% trọng lượng bột 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

500 

 

– – Nấm và nấm cục (nấm củ): 

15, nhưng không dưới 

0,067 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

600 

 

– – Hạt cọ và nhân hạt cọ: 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

650 

– –   Ô liu 15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

700 

 

– – Ngô ngọt 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

910 

 

– – quả và hạt nhiệt đới 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

B10 

2001 90 

970 

 

– – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

EIF 

 

 

2002 

Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic 

  

U 

 

2003 

Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc 

axít axetic 

 

15 

 

B10 

 

 

2004 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06 

  

 

U 

2005 10 

001 

– – thực phẩm dinh dưỡng 

cho trẻ 

0 EIF 

2005 10 – – Loại khác  U 



 

262 

 

Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ trình  

009 

 

 

2005 20 

– Khoai tây đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc 

axít axetic (trừ đông lạnh) 

  

 

U 

 

 

2005 40 

– Đậu Hà lan (Pisum 

sativum) đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axít 

axetic (trừ đông lạnh) 

  

 

U 

 

 

2005 51 

– –Đậu đã bóc vỏ (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic (trừ 

đông lạnh) 

  

 

U 

2005 59 – – Loại khác  U 

 

 

2005 60 

– Măng tây đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc 

axít axetic (trừ đông lạnh) 

  

 

U 

 

 

2005 70 

– Ô liu đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản 

bằng giấm hoặc axít axetic (trừ đông lạnh) 

  

 

U 

 

 

2005 80 

– Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc 

axít axetic (trừ đông lạnh) 

  

 

U 

 

 

2005 91 

– –Măng tre đã chế biến 

hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axít axetic (trừ đông 

lạnh) 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

EIF 

 

 

 

2005 99 

100 

– – –   Quả ớt, ngoài loại 

tiêu ngọt hình quả đậu hoặc các loại cay khác 

  

U 

2005 99 

200 

– – –    Nụ bạch hoa:  U 

2005 99 

300 

 

– – – a-ti-sô 

15, nhưng không dưới 

0,075 euro / 1 kg 

 

2005 99 

400 

– – – carrot  U 

2005 99 

500 

– – –    Hạt rau:  U 

2005 99 

600 

– – –    Quả anh đào chua 

(Prunus cerasus) 

 U 

2005 99 

900 

– – –   loại khác  U 

 

2006 00 

Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh. 

 

15 

B10 

 

2007 10 

101 

– – –   thực phẩm dinh 

dưỡng cho trẻ em 

0 EIF 

2007 10 – – –   Loại khác 15 B10 
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109 

2007 10 

911 

– – – –   thực phẩm dinh 

dưỡng cho trẻ em 

0 EIF 

2007 10 

919 

– – – –   Loại khác 15 B10 

2007 10 

991 

– – – –   thực phẩm dinh 

dưỡng cho trẻ em 

0 EIF 

2007 10 

999 

– – – –   Loại khác 15 B10 

 

 

2007 91 

– –Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi 

cam quýt, bột nghiền (Purees) hoặc bột nhão, 

thu được bằng cách nấu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất ngọt khác (trừ chế phẩm 

đồng nhất của phân nhóm 2007.10) 

 

 

15 

 

 

B10 

 

 

 

2007 99 

100 

– – – – bột và bột nhão làm từ mận Рrunus 

dạng gói ăn liền, khối lượng tịnh trên 100 kg, 

dùng cho mục đích công nghiệp 

 

 

15 

 

B10 

 

2007 99 

200 

– – – – bột hạt dẻ 15 B10 

2007 99 

310 

– – – –  Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

B10 

 

2007 99 

330 

– – – –  Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

B10 

 

2007 99 

350 

– – – – – raspberry 15 B10 

2007 99 

390 

– – – – loại khác 15 B10 

2007 99 

500 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15 B10 

 

2007 99 

930 

– – – – từ quả và hạt nhiệt 

đới 

15 B10 

2007 99 

9701 

– – – – bột nghiền từ táo, bao gồm cả mứt quả 15 B10 

2007 99 

9702 

– – – – – dạng đóng gói trung gian có 

trọng lượng tịnh 40 kg trở lên 

10 B5 

2007 99 

9708 

– – – – – loại khác 10 B5 

2008 11 

100 

– – – Bơ lạc 15 B10 

2008 11 

910 

– – – –   Loại tự động ngắt mạch khi có hiện 

tượng rò điện và quá tải 

 

15 

EIF 

 

2008 11 

960 

– – – –  Đã rang 15 EIF 

2008 11 

980 

– – – – loại khác 15 B10 

 

 

– –Các loại quả hạch và hạt khác, bao gồm 

hỗn hợp được chế biến hoặc bảo quản (không 
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2008 19 

bao gồm hỗn hợp được chế biến hoặc bảo 

quản bằng giấm, bảo quản bằng đường nhưng 

không dưới dạng sirô, mứt, thạch trái cây, 

mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột trái cây 

và bột nhão, thu được từ quá trình đun nấu, và 

lạc) 

 

 

 

 

15 

 

 

B10 

 

 

2008 20 

110 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15 B10 

 

2008 20 

190 

– – – –   loại khác 15 B10 

2008 20 

310 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15 B10 

 

2008 20 

390 

– – – –   loại khác 15 B10 

2008 20 

510 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

10 B5 

 

2008 20 

590 

– – – –   loại khác 10 EIF 

2008 20 

710 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

10 EIF 

 

2008 20 

790 

– – – –   loại khác 10 EIF 

2008 20 

900 

– – –    Chưa chặt mảnh, 

tươi hoặc ướp lạnh 

15 EIF 

 

 

 

2008 30 

– Quả thuộc chi cam quýt, đã chế biến hay bảo 

quản, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất 

làm ngọt khác hoặc rượu mạnh, chưa được chi 

tiết ở nơi khác 

 

15 

 

B10 

 

 

 

 

 

2008 40 

– Lê đã được chế biến hay được bảo quản, đã 

hoặc chưa được pha thêm đường hoặc chất 

làm ngọt khác hoặc rượu mạnh, chưa được chi 

tiết ở nơi khác 

 

15 

 

B10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 50 

– Quả mơ, đã được chế biến hoặc được bảo 

quản, đã hoặc chưa được pha chế thêm 

đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu 

mạnh (loại trừ loại được bảo quan bằng 

đường nhưng không dưới dạng sirô, mứt, 

thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt, bột trái cây và bột nhão, thu được từ 

quá trình đun nấu. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

B10 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 60 

– Anh đào, đã được chế biến hoặc được bảo 

quản, đã hoặc chưa được pha chế thêm 

đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu 

mạnh (loại trừ loại được bảo quan bằng 

đường nhưng không dưới dạng sirô, mứt, 

thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, 

bột trái cây và bột nhão, thu được từ quá trình 

đun nấu. 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

EIF 
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2008 70 

– Đào, kể cả quả xuân đào, đã được chế biến 

hoặc được bảo quản, đã hoặc chưa được pha 

chế thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

hoặc rượu mạnh (loại trừ loại được bảo quan 

bằng đường nhưng không dưới dạng sirô, 

mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt, bột trái cây và bột nhão, thu được từ quá 

trình đun nấu. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

EIF 

 

 

 

2008 80 

– Dâu tây, đã được chế biến hoặc được bảo 

quản, đã hoặc chưa được pha chế thêm đường 

hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu mạnh, 

chưa được chi tiết ở nơi khác. 

 

 

 

15 

 

 

B10 

 

 

 

 

2008 91 

– –Lõi cây cọ, đã được chế biến hoặc được bảo 

quản, đã hoặc chưa được pha chế thêm đường 

hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu mạnh (lợi 

trừ loại được bảo quản bằng giấm) 

 

 

 

15 

 

 

 

EIF 

2008 93 

110 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

 

15 

 

EIF 

2008 93 

190 

– – – – loại khác 15 EIF 

2008 93 

210 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

 

15 

 

EIF 

2008 93 

290 

– – – – loại khác 15 EIF 

2008 93 

910 

– – – –   Chứa thịt lợn, đóng hộp kín khí (1) 10 EIF 

2008 93 

930 

– – – –   Chứa thịt lợn, đóng hộp kín khí (1) 10 EIF 

2008 93 

990 

– – –    Chưa chặt mảnh, 

tươi hoặc ướp lạnh 

15 EIF 

2008 97 

120 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

 

EIF 

2008 97 

140 

– – – – – loại khác 15 EIF 

2008 97 

160 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

 

EIF 

2008 97 

180 

– – – – – loại khác 15 EIF 

2008 97 

320 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

 

EIF 

2008 97 

340 

– – – – – loại khác 15 EIF 

2008 97 

360 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

EIF 

2008 97 

380 

– – – – – loại khác 15 EIF 
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2008 97 

510 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

10 

 

EIF 

2008 97 

590 

– – – – – loại khác 10 EIF 

2008 97 

720 

– – – – –  Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

10 

EIF 

2008 97 

740 

– – – – – loại khác 10 EIF 

2008 97 

760 

– – – – –  Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

10 

 

EIF 

2008 97 

780 

– – – – – loại khác 10 EIF 

2008 97 

920 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

 

EIF 

2008 97 

930 

– – – – – loại khác 15 EIF 

2008 97 

940 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

EIF 

2008 97 

960 

– – – – – loại khác 15 EIF 

2008 97 

970 

– – – – – Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc 

ướp lạnh 

 

15 

 

EIF 

2008 97 

980 

– – – – – loại khác 15 EIF 

2008 99 

110 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

 

15 

B10 

 

2008 99 

190 

– – – – loại khác 15 B10 

2008 99 

210 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

 

15 

B10 

 

2008 99 

230 

– – – – loại khác 15 B10 

2008 99 

240 

– – – – – – – hoa quả nhiệt đới 15 B10 

2008 99 

280 

– – – – – loại khác 15 B10 

2008 99 

310 

– – – – – – – hoa quả nhiệt đới 15 B10 

2008 99 

340 

– – – – – loại khác 15 B10 

2008 99 

360 

– – – – – – – hoa quả nhiệt đới 15 B10 

2008 99 

370 

– – – – – loại khác 15 B10 

2008 99 

380 

– – – – – – – hoa quả nhiệt đới 15 B10 
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2008 99 

400 

– – – – – loại khác 15 B10 

 

2008 99 

410 

– – – – Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng 

tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca ri (curry) 

và các loại gia vị khác. 

15 B10 

 

 

2008 99 

430 

– – – – Quả nho, tươi hoặc 

khô. 

15 B10 

2008 99 

450 

– – – – – mận Рrunus 15 B10 

2008 99 

480 

– – – – – hoa quả nhiệt đới 10 B5 

2008 99 

490 

– – – – loại khác 10 B5 

 

2008 99 

510 

– – – – Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng 

tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca ri (curry) 

và các loại gia vị khác. 

15 B10 

 

 

2008 99 

630 

– – – – – hoa quả nhiệt đới 10 B5 

2008 99 

6701 

– – – – – Nho 15 B10 

2008 99 

6702 

– – – – – Mận của 

loài thuộc chi Prunus 

15 B10 

2008 99 

6708 

– – – – – Loại khác 10 B5 

2008 99 

720 

– – – – – – 5 kg trở lên 15 B10 

2008 99 

780 

– – – – – – lên đến 5 kg 15 B10 

2008 99 

850 

– – – – ngô khác ngoài ngô ngọt(Zea mays var. 

saccharata) 

 

15 

B10 

 

2008 99 

910 

– – – – – khoai lang và các bộ phận ăn được 

của cây tương tự chứa trên 5% trọng lượng bột 

 

15 

B10 

 

2008 99 

990 

– – – – loại khác 15 B10 

2009 11 

110 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 11 

1902 

– – – – cô đặc, trong thùng, bể chứa, thùng 

chứa mềm hơn 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 11 

1903 

– – – – cô đặc, trong thùng, bể chứa, thùng 

chứa mềm không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 11 

1908 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 11 

910 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg và chứa trên 30% trọng lượng 

đường bổ sung 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 11 

9901 

– – – – cô đặc, hơn 20 trị giá brix , trong các 

thùng, bể chứa, thùng chứa mềm ít hơn 40 kg 

 

0 

 

EIF 
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2009 11 

9903 

– – – – hơn 20 trị giá brix, trong thùng, bể 

chứa, thùng chứa mềm không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 11 

9908 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 12 

0001 

– – – Trong gói 0,35 l hoặc ít hơn, dùng cho 

trẻ em 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 12 

0002 

– – – – cô đặc, trong thùng, bể chứa,thùng chứa 

mềm không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 12 

0008 

 

– – – –   Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 19 

110 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 19 

1902 

– – – – cô đặc, trong 

thùng, bể chứa,thùng chứa mềm hơn 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 19 

1903 

– – – – cô đặc, trong thùng, bể chứa,thùng 

chứa mềm không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 19 

1908 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 19 

910 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg và chứa trên 30% trọng lượng 

đường bổ sung 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 19 

9801 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, với 

sức chứa không dưới 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 19 

9809 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 21 

0001 

– – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 21 

0009 

 

– – –   Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 29 

110 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 29 

1902 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng trên 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 29 

1903 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 29 

1908 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 29 

910 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg và chứa trên 30% trọng lượng 

đường bổ sung 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 29 

9901 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, với 

sức chứa không dưới 40 kg 

 

0 

EIF 

 

2009 29 

9909 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 31 

110 

– – –    Chứa thịt lợn, đóng hộp kín khí (1) 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 
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2009 31 

190 

– – – –   loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 31 

5101 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

EIF 

 

2009 31 

5109 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 31 

5901 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 31 

5909 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 31 

9101 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 31 

9109 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 31 

9901 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

EIF 

 

2009 31 

9909 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

110 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

1902 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng hơn 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 39 

1903 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 

2009 39 

1908 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

3101 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

với sức chứa không dưới 40 kg 

 

0 

EIF 

2009 39 

3109 

– – – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

3901 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

với sức chứa không ít hơn 40 kg 

0 EIF 

2009 39 

3909 

– – – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

510 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

550 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

590 

– – – – –   Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp 

lạnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

910 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

950 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 39 

990 

– – – – –   Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp 

lạnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

 – –Nước dứa ép, chưa lên men, với trị giá Brix  B10 
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2009 41 

không quá 20 ở nhiệt độ 20°C, đã hoặc chưa 

được pha chế thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác (loại trừ loại pha chế thêm rượu mạnh) 

 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

2009 49 

110 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

14, nhưng không dưới 

0,065 euro / 1 l 

B10 

2009 49 

1902 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng hơn 40 kg 

 

0 

EIF 

 

2009 49 

1903 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, 

bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

EIF 

 

2009 49 

1908 

– – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 49 

300 

– – – – giá trên 30 Euro trên trọng lượng tịnh 

100 kg và chứa đường bổ sung 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 49 

910 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 49 

930 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 49 

9901 

– – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 30 € 

cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh trong thùng, 

bể chứa, với sức chứa không ít hơn 40 kg 

 

 

0 

 

EIF 

 

2009 49 

9909 

– – – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 50 

100 

 

– –   Chứa thịt lợn, đóng hộp kín khí (1) 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

 

2009 50 

9002 

– – – Được cô đặc, có giá trị Brix không ít 

hơn 17, nhưng không quá 67, có giá trị vượt 

quá 30 € cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, 

trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi đựng hơn 

40 kg 

 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

 

 

B5 

 

2009 50 

9003 

– – – Được cô đặc, có giá trị Brix không ít 

hơn 17, nhưng không quá 67, có giá trị vượt 

quá 30 € cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, 

trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi đựng 

không quá 40 kg 

 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

 

B5 

2009 50 

9008 

 

– – –   Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

B10 

2009 61 

1002 

– – – Trong gói có chứa 0,35 l hoặc ít hơn, 

dùng cho trẻ em 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro /1 l 

 

EIF 

 

2009 61 

1003 

– – – Được cô đặc, có giá trị Brix không ít 

hơn 26, có giá trị vượt quá 30 € cho mỗi 100 

kg trọng lượng tịnh, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng hơn 40 kg 

 

 

 

0 

 

 

 

EIF 

 

2009 61 

1004 

– – – Được cô đặc, có giá trị Brix không quá 

26, có giá trị vượt quá 30 € cho mỗi 100 kg 

trọng lượng tịnh, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

 

 

5 

 

 

 

EIF 

2009 61  15, nhưng không dưới  
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1007 – – – – Loại khác 0,07 euro / 1 l EIF 

2009 61 

900 

– – – – giá không quá 18 Euro trên trọng lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 69 

110 

– – – – giá không quá 22 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 69 

190 

 

– – – –   loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 69 

5101 

– – – – – Có giá trị vượt quá 30 € cho mỗi 

100 kg trọng lượng tịnh, trong thùng, bể chứa, 

bể chứa flexi có sức chứa không ít hơn 40 kg 

 

 

0 

 

EIF 

 

2009 69 

5109 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 69 

590 

 

– – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 69 

710 

– – – – – Dung dịch kiềm sulphit cô đặc 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 69 

790 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 69 

900 

 

– – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 71 

200 

– –   Chứa thịt lợn, đóng hộp kín khí (1) 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 71 

9901 

– – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 30 € 

cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, trong thùng, 

bể chứa, bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

 

 

EIF 

2009 71 

9909 

 

– – – –   Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 79 

110 

– – – – giá không quá 22 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

 

2009 79 

1902 

– – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 30 € 

cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, trong thùng, 

bể chứa, bể chứa flexi đựng hơn 40 kg 

 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

 

B5 

2009 79 

1903 

– – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 30 € 

cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, trong thùng, 

bể chứa, bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

15 

 

B10 

 

2009 79 

1908 

– – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 79 

3001 

– – – – Được cô đặc, có giá trị trên 30 € cho 

mỗi 100 kg trọng lượng tịnh trong thùng, bể 

chứa, với sức chứa không ít hơn 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

B5 

2009 79 

3009 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 79 

910 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 79 

930 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 79 – – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 30 € 10, nhưng không dưới B5 
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9901 cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh trong thùng, 

bể chứa, với sức chứa không ít hơn 40 kg 

0,05 euro / 1 l 

2009 79 

9909 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 81 

110 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 81 

1902 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng hơn 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 81 

1903 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 81 

1908 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 81 

3101 

– – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 20, 

trong thùng, bể chứa, bể chứa với sức chứa 

không ít hơn 40 kg 

 

 

0 

 

 

EIF 

2009 81 

3103 

– – – – Được cô đặc, có giá trị Brix không quá 

20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi đựng 

không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,046 euro / 1 l 

 

 

EIF 

2009 81 

3108 

 

– – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 81 

510 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 81 

590 

– – – – Có hàm lượng validamycin không vượt 

quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 81 

950 

– – – – – – Nước ép từ quả macca Vaccinium 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 81 

990 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

110 

– – – – giá không quá 22 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

1902 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 

30 € cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, trong 

thùng, bể chứa, bể chứ flexi đựng hơn 40 kg 

 

 

0 

 

 

EIF 

2009 89 

1903 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 

30 € cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, trong 

thùng, bể chứa, bể chứa flexi đựng không quá 

40 kg 

 

 

5 

 

 

EIF 

2009 89 

1908 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

340 

– – – – – – nước hoa quả nhiệt đới 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

350 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

3602 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể 

chứa, bể chứa flexi đựng hơn 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 89 

3603 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể 

chứa, bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

 

5 

 

EIF 
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2009 89 

368 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

3802 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể 

chứa, bể chứa flexi đựng hơn 40 kg 

 

0 

 

EIF 

2009 89 

3803 

– – – – – Được cô đặc, trong thùng, bể 

chứa, bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

3808 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

500 

– – – – – giá trên 18 Euro trên trọng lượng tịnh 

100 kg và pha thêm đường 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

610 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

630 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

690 

– – – – –   Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp 

lạnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

7101 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 

20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi có sức 

chứa không ít hơn 40 kg 

 

 

0 

 

 

EIF 

2009 89 

7103 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix không 

quá 20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi 

đựng không quá 40 kg 

 

 

5 

 

 

EIF 

2009 89 

7108 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

7301 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 

20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi có sức 

chứa không ít hơn 40 kg 

0  

 

EIF 

2009 89 

7303 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix không 

quá 20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi 

đựng không quá 40 kg 

 

 

5 

 

 

EIF 

2009 89 

7308 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

7901 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 

20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi có sức 

chứa không ít hơn 40 kg 

 

0 

 

 

EIF 

2009 89 

7903 

– – – – – Được cô đặc, cóc giá trị Brix không 

quá 20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi 

đựng không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,046 euro / 1 l 

 

 

EIF 

2009 89 

7908 

 

– – – – – Loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

850 

– – – – – – – nước ép hoa quả nhiệt đới 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

860 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

880 

– – – – – – – nước ép hoa quả nhiệt đới 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89  15, nhưng không dưới  
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ trình  

890 – – – – – loại khác 0,07 euro / 1 l EIF 

2009 89 

960 

– – – – – – – nước ép cherry và cherry đen 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

970 

– – – – – – – nước ép hoa quả nhiệt đới 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 89 

990 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

 

EIF 

2009 90 

110 

– – – – giá không quá 22 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

1902 

– – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 30 € 

cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, trong thùng, 

bể chứa, bể chứa flexi đựng hơn 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

B5 

 

2009 90 

1903 

– – – – Được cô đặc, có giá trị vượt quá 30 € 

cho mỗi 100 kg trọng lượng tịnh, trong thùng, 

bể chứa, bể chứa flexi đựng không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

B5 

2009 90 

1908 

– – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

210 

– – – – giá không quá 30 Euro trên khối lượng 

tịnh 100 kg 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

2902 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng hơn 40 kg 

0  

EIF 

2009 90 

2903 

– – – – Được cô đặc, trong thùng, bể chứa, bể 

chứa flexi đựng không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

B5 

2009 90 

2908 

– – – – Loại khác  

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

310 

– – – – giá không quá 18 Euro trên trọng lượng 

tịnh 100 kg và chứa hơn 30 % trọng lượng 

thêm đường 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

390 

– – – –   loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

4101 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 20, 

trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi có sức 

chứa không ít hơn 40 kg 

 

0 

 

 

EIF 

2009 90 

4102 

– – – – – – Trong gói có chứa 0,35 l hoặc ít 

hơn, dùng cho trẻ em 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

4104 

– – – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix 

không hơn 20, trong thùng, bể chứa, bể chứa 

flexi đựng không quá 40 kg 

 

 

5 

 

 

EIF 

2009 90 

4107 

– – – – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

4901 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 20, 

trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi có sức 

chứa không ít hơn 40 kg 

 

 

0 

 

 

EIF 

2009 90 

4903 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix không 

quá 20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi 

đựng không quá 40 kg 

 

 

5 

 

 

EIF 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ trình  

2009 90 

4908 

– – – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

5101 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 20, 

trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi có sức 

chứa không ít hơn 40 kg 

 

 

0 

 

 

EIF 

2009 90 

5102 

– – – – – – Trong gói có chứa 0,35 l hoặc ít 

hơn, dùng cho trẻ em 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

5104 

– – – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix 

không quá 20, trong thùng, bể chứa, bể chứa 

flexi đựng không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

B5 

2009 90 

5107 

– – – – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

5901 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix hơn 20, 

trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi có sức 

chứa không ít hơn 40 kg 

 

 

0 

 

 

EIF 

2009 90 

5903 

– – – – – Được cô đặc, có giá trị Brix không 

quá 20, trong thùng, bể chứa, bể chứa flexi 

đựng không quá 40 kg 

10, nhưng không dưới 

0,05 euro / 1 l 

 

B5 

2009 90 

5908 

– – – – – Loại khác 15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

710 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

730 

– – – – – Có hàm lượng validamycin 

không vượt quá 3% tính theo trọng lượng tịnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

790 

 

– – – – –   Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

920 

 

– – – – –  Hỗn hợp các loại rau 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

940 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

950 

 

– – – – –  Hỗn hợp các loại rau 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

960 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

970 

 

– – – – –  Hỗn hợp các loại rau 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

2009 90 

980 

 

– – – – – loại khác 

15, nhưng không dưới 

0,07 euro / 1 l 

B10 

 

3.2. Quy tắc xuất xứ  

3.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy tắc 

xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một Bên (Việt Nam hoặc 

Liên minh EAEU) nếu: 
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- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một Bên; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại một hay hai Bên, từ những nguyên vật liệu có 

xuất xứ từ một hay hai Bên; hoặc 

- Trường hợp 3: Được sản xuất tại một Bên, sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ 

nhưng đáp ứng được các yêu cầu về Quy tắc cụ thể mặt hàng được quy định tại Phụ lục 

3 trong Hiệp định. 

Đối với trường hợp 3, Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng trong Hiệp định dựa trên các tiêu chí: 

- Hàm lượng giá trị gia tăng VAC (Value Added Content), hoặc 

- Chuyển đổi mã số hàng hóa CTC (Change in Tariff Classification) 

Nói chung, Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng trong Hiệp định khá đơn giản, thông thường hàng 

hóa chỉ cần có hàm lượng giá trị gia tăng VAC ≥ 40% (một số trường hợp cụ thể có yêu cầu 

VAC ≥ 50 - 60%) hoặc có sự chuyển đổi mã HS (CTC) ở cấp độ 2, 4, 6 số là được hưởng ưu 

đãi thuế quan.  

VAC được tính theo công thức:  

VAC =  
(𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵− 𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ó 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑥ứ)

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó, trị giá của nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là: 

a) Trị giá CIF tại thời điểm nhập khẩu nguyên vật liệu tại một Bên; hoặc 

b) Giá mua hoặc có thể trả đầu tiên của nguyên vật liệu không có xuất xứ tại lãnh thổ của một 

bên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến. 

3.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Quy tắc xuất xứ cụ thể theo mặt hàng trong FTA Việt Nam – EAEU được tích hợp tại một 

Danh mục theo biểu thuế ở cấp độ HS 6 số (Phụ lục 2 của Hiệp định).   

Bảng 17: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng rau quả 

trong FTA Việt Nam – EAEU  

Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 

CHƯƠNG 7 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được  

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.  

0701.10 - Để làm giống CC 

0701.90 - Loại khác CC 

0702.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. CC 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 

07.03 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, 

tươi hoặc ướp lạnh.  

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ: CC 

0703.20 - Tỏi: CC 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: CC 

07.04 

Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh.  

0704.10 - Hoa lơ và hoa lơ xanh: CC 

0704.20 - Cải Bruc-xen CC 

0704.90 - Loại khác: CC 

07.05 

Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  sativa )  và  rau  diếp xoăn 

(Cichorium spp. ), tươi hoặc ướp lạnh.  

 - Rau diếp, xà lách:  

0705.11 - - Xà lách cuộn (head lettuce) CC 

0705.19 - - Loại khác CC 

 - Rau diếp xoăn:  

0705.21 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum ) CC 

0705.29 - - Loại khác CC 

07.06 
Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, củ cải ri và các 

loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.  

0706.10 - Cà rốt và củ cải: CC 

0706.90 - Loại khác CC 

0707.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. CC 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.  

0708.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum ) CC 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ): CC 

0708.90 - Các loại rau thuộc loại đậu khác CC 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.  

0709.20 - Măng tây CC 

0709.30 - Cà tím CC 

0709.40 - Cần tây trừ loại cần củ CC 

 - Nấm và nấm cục (nấm củ):  

0709.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus CC 

0709.59 - - Loại khác: CC 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta : CC 

0709.70 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt 

trồng trong vườn) CC 

 - Loại khác:  

0709.91 - - Hoa a-ti-sô CC 

0709.92 - - Ô liu CC 

0709.93 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp. ) CC 

0709.99 - - Loại khác CC 

07.10 

Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), 

đông lạnh.  

0710.10 - Khoai tây CC 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:  

0710.21 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum ) CC 

0710.22 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ) CC 

0710.29 - - Loại khác CC 

0710.30 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt 

trồng trong vườn) CC 

0710.40 - Ngô ngọt CC 

0710.80 - Rau khác CC 

0710.90 - Hỗn hợp các loại rau CC 

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, 

ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung 

dịch bảo   quản khác), nhưng không ăn ngay được.  

0711.20 - Ôliu: CC 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri: CC 

 - Nấm và nấm cục (nấm củ):  

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus : CC 

0711.59 - - Loại khác: CC 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: CC 

07.12 

Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng  

chưa chế biến thêm.  

0712.20 - Hành tây CC 

 

- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp. ), nấm nhầy (Tremella spp. ) và nấm 

cục (nấm củ):  
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 

0712.31 - - Nấm thuộc chi Agaricus CC 

0712.32 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp. ) CC 

0712.33 - - Nấm nhầy (Tremella spp. ) CC 

0712.39 - - Loại khác: CC 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: CC 

07.13 

Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm  

vỡ hạt.  

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum ): CC 

0713.20 - Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos ): CC 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):  

0713.31 

- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) 

Wilczek : CC 

0713.32 - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki ) (Phaseolus hoặc Vigna angularis ): CC 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris ): CC 

0713.34 

-   -   Đậu   bambara   (Vigna   subterranea   hoặc Voandzeia 

subterranea ): CC 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata ): CC 

0713.39 - - Loại khác: CC 

0713.40 - Đậu lăng: CC 

0713.50 

- Đậu tằm (Vicia faba var. major ) và đậu ngựa (Vicia faba var.equina, 

Vicia faba var. minor ): CC 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan ) CC 

0713.90 - Loại khác: CC 

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và 

rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc i-nu-lin cao, tươi, ướp 

lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago.  

0714.10 - Sắn: CC 

0714.20 - Khoai lang: CC 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp. ): CC 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp. ): CC 

0714.50 - Củ khoai môn (Xanthosoma spp. ): CC 

0714.90 - Loại khác: CC 

CHƯƠNG 8 

Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại 

dưa  
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 

08.01 

Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc 

vỏ hoặc lột vỏ.  

 - Dừa:  

0801.11 - - Đã qua công đoạn làm khô CC 

0801.12 - - Cùi dừa (cơm dừa) CC 

0801.19 - - Loại khác CC 

 - Quả hạch Brazil:  

0801.21 - - Chưa bóc vỏ CC 

0801.22 - - Đã bóc vỏ CC 

 - Hạt điều:  

0801.31 - - Chưa bóc vỏ CC 

0801.32 - - Đã bóc vỏ CC 

08.02 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.  

 - Quả hạnh nhân:  

0802.11 - - Chưa bóc vỏ CC 

0802.12 - - Đã bóc vỏ CC 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):  

0802.21 - - Chưa bóc vỏ CC 

0802.22 - - Đã bóc vỏ CC 

 - Quả óc chó:  

0802.31 - - Chưa bóc vỏ CC 

0802.32 - - Đã bóc vỏ CC 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):  

0802.41 - - Chưa bóc vỏ CC 

0802.42 - - Đã bóc vỏ CC 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):  

0802.51 - - Chưa bóc vỏ CC 

0802.52 - - Đã bóc vỏ CC 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):  

0802.61 - - Chưa bóc vỏ CC 

0802.62 - - Đã bóc vỏ CC 

0802.70 - Hạt cây côla (cola spp. ) CC 

0802.80 - Quả cau CC 
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0802.90 - Loại khác CC 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.  

0803.10 - Chuối lá CC 

0803.90 - Loại khác CC 

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô.  

0804.10 - Quả chà là CC 

0804.20 - Quả sung, vả CC 

0804.30 - Quả dứa CC 

0804.40 - Quả bơ CC 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt: CC 

08.05 Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.  

0805.10 - Quả cam: CC 

0805.20 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai họ cam quýt tương tự CC 

0805.40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm CC 

0805.50 

- Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum ) và quả chấp (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ) CC 

0805.90 - Loại khác CC 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.  

0806.10 - Tươi CC 

0806.20 - Khô CC 

08.07 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.  

 - Quả họ dưa (kể cả dưa hấu):  

0807.11 - - Quả dưa hấu CC 

0807.19 - - Loại khác CC 

0807.20 - Quả đu đủ: CC 

08.08 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.  

0808.10 - Quả táo CC 

0808.30 - Quả lê CC 

0808.40 - Quả mộc qua CC 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.  

0809.10 - Quả mơ CC 

 - Quả anh đào:  
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0809.21 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) CC 

0809.29 - - Loại khác CC 

0809.30 - Quả đào, kể cả xuân đào CC 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai: CC 

08.10 Quả khác, tươi.  

0810.10 - Quả dâu tây CC 

0810.20 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ CC 

0810.30 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ CC 

0810.40 

- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium CC 

0810.50 - Quả kiwi CC 

0810.60 - Quả sầu riêng CC 

0810.70 - Quả hồng vàng CC 

0810.90 - Loại khác: CC 

08.11 

Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác.  

0811.10 - Quả dâu tây CC 

0811.20 

- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và 

quả lý gai CC 

0811.90 - Loại khác CC 

08.12 

Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay được.  

0812.10 - Quả anh đào CC 

0812.90 - Quả khác: CC 

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp 

các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.  

0813.10 - Quả mơ CC 

0813.20 - Quả mận đỏ CC 

0813.30 - Quả táo CC 

0813.40 - Quả khác: CC 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này: CC 
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0814.00 

Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại dưa (kể cả dưa 

hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. CC 

CHƯƠNG 20 

Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm khác của 

cây  

20.01 

Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến 

hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.  

2001.10 - Dưa chuột và dưa chuột ri 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2001.90 - Loại khác: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

20.02 

Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axít axetic.  

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2002.90 - Loại khác: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

20.03 

Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.  

2003.10 - Nấm thuộc chi Agaricus 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2003.90 - Loại khác: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản 

bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06.  

2004.10 - Khoai tây 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản 

bằng giấm hoặc axít axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 20.06.  

2005.10 - Rau đồng nhất: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2005.20 - Khoai tây: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2005.40 - Đậu Hà lan (Pisum sativum ) 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 
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 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):  

2005.51 - - Đã bóc vỏ 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2005.59 - - Loại khác: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2005.60 - Măng tây 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2005.70 - Ô liu 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2005.80 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata ) 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  

2005.91 - - Măng tre 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2005.99 - - Loại khác: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 07 

2006.00 

Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, được bảo 

quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong nước 

đường hoặc bọc đường). 

CC, ngoại trừ 

từ chươngs 

07, 08 

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền và 

bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác.  

2007.10 - Chế phẩm đồng nhất 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

 - Loại khác:  

2007.91 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2007.99 - - Loại khác: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

20.08 

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.  

 - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:  

2008.11 - - Lạc: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 
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2008.20 - Dứa 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.40 - Lê: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.50 - Mơ: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.60 - Anh đào (Cherries): 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.80 - Dâu tây: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19:  

2008.91 - - Lõi cây cọ 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.93 

-  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  macrocarpon,  Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ) 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

2008.99 - - Loại khác: 

CC, ngoại trừ 

từ chương 08 

20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép,chưa lên 

men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất 

làm ngọt khác.  

 - Nước cam ép:  

2009.11 - - Đông lạnh CC 

2009.12 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 CC 

2009.19 - - Loại khác CC 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):  

2009.21 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC 

2009.29 - - Loại khác CC 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:  

2009.31 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC 

2009.39 - - Loại khác CC 
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 - Nước dứa ép:  

2009.41 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC 

2009.49 - - Loại khác CC 

2009.50 - Nước cà chua ép CC 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):  

2009.61 - - Với trị giá Brix không quá 30 CC 

2009.69 - - Loại khác CC 

 - Nước táo ép:  

2009.71 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC 

2009.79 - - Loại khác CC 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:  

2009.81 

-  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  macrocarpon,  Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): CC 

2009.89 - - Loại khác: CC 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp: CC 

 

3.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, theo đó cho phép lô hàng không 

đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi mã HS vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan nếu có tổng giá 

trị nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong sản xuất và không đáp ứng được yêu cầu chuyển 

đổi mã HS không vượt quá 10% trị giá FOB của lô hàng đó. 

- Quy tắc cộng gộp 

Hiệp định có quy định về cộng gộp xuất xứ, theo đó hàng hóa hoặc nguyên vật liệu có xuất xứ 

tại một Bên, được sử dụng như nguyên vật liệu để sản xuất ra sản phẩm tại một Bên khác, sẽ 

được coi là có xuất xứ tại một Bên nơi diễn ra công đoạn sản xuất cuối cùng. Để được cộng 

gộp, nguyên liệu bắt buộc phải đáp ứng tối thiểu VAC 40% hoặc 50% tùy từng mặt hàng. 

- Điều khoản Tạm ngừng ưu đãi 

Theo Hiệp định Việt Nam - EAEU FTA, khi có tình trạng gian lận xuất xứ có tính hệ thống, 

hoặc Bên xuất khẩu từ chối một cách có hệ thống và không chính đáng yêu cầu xác minh (bằng 
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văn bản hoặc thực tế) của Bên nhập khẩu về tình trạng gian lận, thì Bên nhập khẩu có thể tạm 

ngừng ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa và nhà xuất khẩu có liên quan.  

Nếu tình trạng gian lận có hệ thống trên không chấm dứt, nước nhập khẩu có thể tạm ngừng 

ưu đãi đối với hàng hóa giống hệt được phân loại theo dòng thuế tương tự ở cấp 8-10 số (giống 

nhau về mọi mặt bao gồm tính chất vật lý, chất lượng và danh tiếng-reputation). 

Trước khi áp dụng điều khoản tạm ngừng ưu đãi này, hai Bên phải thực hiện quy trình tham 

vấn chặt chẽ để khắc phục vấn đề. Tạm ngừng ưu đãi có thể được áp dụng đến khi Bên xuất 

khẩu cung cấp các bằng chứng thuyết phục, nhưng tối đa không quá 4 tháng (có thể gia hạn 

thêm không quá 3 tháng nữa). 

Doanh nghiệp cần phân biệt Điều khoản Tạm ngừng ưu đãi (Điều 25) nêu trên và Điều khoản 

Từ chối cho hưởng ưu đãi (Điều 24). Điều khoản Từ chối cho hưởng ưu đãi chỉ áp dụng đối 

với một lô hàng cụ thể có nghi ngờ gian lận xuất xứ tại thời điểm nhập khẩu mà không liên 

quan tới các lô hàng khác, doanh nghiệp khác. Lô hàng bị từ chối hưởng ưu đãi thuế quan có 

thể sẽ được hưởng thuế quan ưu đãi sau khi có kết quả xác minh đạt xuất xứ theo Hiệp định 

FTA –Việt Nam - EAEU. 

- Điều khoản Mua bán trực tiếp  

Hiệp định cho phép trường hợp hàng hóa được xuất hóa đơn bởi một bên thứ 3 (pháp nhân có 

đăng ký tại một nước thứ 3 không phải thành viên của Hiệp định), nếu đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu về quy tắc xuất xứ thì vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan, loại trừ một số quốc đảo mà Liên 

minh Kinh tế Á – Âu cho rằng có nguy cơ gian lận thương mại.  

Các cơ quan có thẩm quyền của hai bên đã đàm phán, xây dựng danh mục 30 quốc đảo không 

được áp dụng hóa đơn nước thứ ba khi hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Liên minh 

Kinh tế Á – Âu.  

- Quy định về công đoạn gia công đơn giản 

Nhằm ngăn chặn gian lận thương mại, tránh tình trạng hàng hóa từ nước thứ ba chuyển tải qua 

một Bên tham gia Hiệp định rồi tiếp tục xuất khẩu sang Bên kia để được hưởng lợi thông qua 

Hiệp định FTA –Việt Nam - EAEU, Điều 4.6 Chương 4 của Hiệp định này có quy định cụ thể 

về công đoạn gia công, chế biến đơn giản. Hàng hóa nếu thuộc các trường hợp gia công đơn 

giản sẽ không được hưởng ưu đãi thuế quan. 
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3.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu EAV 

o C/O EAV không hạn chế số lượng mặt hàng khai báo C/O bằng việc cho phép 

sử dụng tờ khai báo đính kèm C/O.  

o Hiện nay, các thành viên Hiệp định đang cấp 100% C/O bản giấy; và cơ quan hải 

quan nước nhập khẩu chỉ chấp nhận C/O bản giấy. Tuy nhiên, theo Hiệp định 

này, hai Bên cam kết sẽ nỗ lực để áp dụng Hệ thống xác minh và chứng nhận 

xuất xứ điện tử (EOCVS) trong vòng tối đa 2 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực. Cam kết này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu mạng ghi lại thông tin của tất cả 

Giấy chứng nhận xuất xứ được cấp bởi cơ quan được ủy quyền, và cơ quan hải 

quan nước nhập khẩu có thể truy cập, kiểm tra tính hiệu lực và nội dung của bất 

kỳ Giấy chứng nhận xuất xứ đã được cấp nào, qua đó giúp giảm thời gian xem 

xét, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hạn chế gian lận. 

o FTA –Việt Nam - EAEU yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hai Bên chỉ phải thông 

báo mẫu con dấu của tổ chức được ủy quyền cấp C/O EAV. Đây là một bước 

tiến so với nhiều FTA Việt Nam đã ký khi các FTA yêu cầu thông báo cụ thể cả 

mẫu con dấu và mẫu chữ ký của từng cán bộ cấp C/O. Quy định mới trong FTA 

Việt Nam - EAEU tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan 

hàng hóa khi khác biệt về mẫu chữ ký không còn là nguyên nhân khiến C/O bị 

nghi ngờ tính xác thực. 

o Mặc dù là một Hiệp định đa phương, nhưng FTA Việt Nam – EAEU không có 

điều khoản về C/O giáp lưng 

o Hiệp định chỉ cho phép sửa lỗi trên C/O, không cho phép cấp C/O mới thay thế 

C/O có lỗi. Mọi sửa đổi lỗi phải được chấp thuận bởi người được ủy quyền ký 

Giấy chứng nhận xuất xứ và được xác nhận bởi con dấu của cơ quan được ủy 

quyền. 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ 

o FTA Việt Nam – EAEU vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền 

thống (cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước quy định), 

tương tự các FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực hiện, chưa có quy định 

về tự chứng nhận xuất xứ.  

o FTA Việt Nam – EAEU cho phép C/O được cấp trước, trong và sau thời điểm 

xuất khẩu. Đặc biệt, Hiệp định này không có hạn chế về thời gian cấp sau tối đa 

là 1 năm như các FTA khác. Đây là một điểm thuận lợi cho doanh nghiệp trong 

quá trình hoàn thiện chứng từ xuất khẩu. 
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Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 hướng dẫn thực 

hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh Kinh tế Á - Âu.  
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C/O MẪU EAV  

1. Exporter (business name, address and 

country) 

4. No. ________ 

 

EAEU-VN FTA 

Certificate of Origin 

Form EAV 

 

Issued in 

________________________________________ 

(country) 

 

For submission to 

________________________________________ 

(country) 

 

2. Importer/Consignee (business name, 

address and country) 

3. Means of transport and route (as far as 

known) 

 

 

5. For official use 

6. Item No. 7. Number 

and kind 

of 

packages 

8. Description 

of goods 

9. Origin criterion 10. Quantity 

of goods 

11. Number 

and date of 

invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Certification 

 

It is hereby certified, on the basis  

of control carried out, that the 

declaration by the applicant is correct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place        Date        Signature        Stamp 

13. Declaration by the applicant 

 

The undersigned hereby declares 

that the above details are correct,  

that all goods were produced in 

 

 ____________________________________ 

(country) 

 

and that they comply with the rules of origin 

as provided for in Chapter 4 (Rules of Origin) 

of the EAEU-VN FTA 

 

 

 

       Place        Date        Signature        Stamp 
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Additional Sheet of Certificate of Origin (Form EAV) No. ___ 

6. Item No. 7. Number 

and kind  

of packages 

8. Description 

of goods 

9. Origin 

criterion 

10. Quantity  

of goods 

11. Number 

and date of 

invoice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Certification 

 

It is hereby certified, on the basis  

of control carried out, that the 

declaration by the applicant is correct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Place        Date        Signature        Stamp 

13. Declaration by the applicant 

 

The undersigned hereby declares 

that the above details are correct,  

that all goods were produced in 

 

 _____________________________ 

(country) 

 

and that they comply with the rules of origin 

as provided for in Chapter 4 (Rules of Origin) 

of the  EAEU-VN FTA 

 

 

 

 

       Place        Date        Signature        Stamp 

 

3.4. Biện pháp phòng vệ ngưỡng 

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa (thông qua loại bỏ thuế quan) của Liên minh Kinh tế Á – 

Âu dành cho Việt Nam có quy định về việc áp dụng biện pháp Phòng vệ ngưỡng (Trigger) đối 

với một số loại hàng hóa (Điều 2.10 trong Hiệp định).  

Đây là biện pháp nửa giống Hạn ngạch thuế quan (có ngưỡng giới hạn về số lượng), nửa giống 

Phòng vệ (có thủ tục tham vấn đánh giá về khả năng gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa 
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nơi nhập khẩu và có biện pháp hạn chế nhập khẩu). Theo cam kết. phía EAEU có thể áp dụng 

biện pháp này đối với Việt Nam theo các quy tắc sau: 

 Tính chất: Hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng sẽ không được hưởng ưu 

đãi thuế quan theo cam kết FTA, mà phải chịu mức thuế quan thông thường (MFN) trong 

thời gian áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng; 

 Loại hàng hóa áp dụng: EAEU chỉ có thể áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với 

180 dòng thuế thuộc các nhóm Dệt may, và Đồ gỗ liệt kê trong Phụ lục 2 (Phụ lục về các 

sản phẩm áp dụng biện pháp Phòng vệ ngưỡng trong Hiệp định). 

 Quy tắc áp dụng: Đối với mỗi loại hàng hóa thuộc Phụ lục 2, mỗi năm sẽ áp dụng một 

ngưỡng xác định (xem Bảng dưới đây), nếu khối lượng nhập khẩu sản phẩm đó vào 

EAEU vượt quá ngưỡng quy định cho năm đó thì EAEU sẽ lập tức thông báo bằng văn 

bản cho phía Việt Nam. Ngưỡng quy định này  là tổng khối lượng hàng hóa được nhập 

khẩu vào tất cả các nước thuộc EAEU. 

 Cách thức áp dụng: Để áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng, phía EAEU phải tiến hành 

kiểm tra thị trường, đánh giá mức độ tác động, tham vấn với Việt Nam. Nếu quyết định 

áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng, Liên minh EAEU phải thông báo cho Việt Nam ít 

nhất 20 ngày kể từ ngày ra quyết định, và biện pháp phòng vệ ngưỡng sẽ chỉ có hiệu lực 

ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định áp dụng. Như vậy, cơ chế này không 

giống như việc áp dụng hạn ngạch, tức ưu đãi thuế không tự động bị ngưng lại khi xuất 

khẩu tăng đột biến, hay vượt mức cho phép, mà phải trải qua quá trình kiểm tra thị trường, 

cảnh báo nội bộ, và áp dụng cơ chế tham vấn cũng như cách tính toán mức độ gia tăng, 

xác minh thiệt hại giống như biện pháp phòng vệ thương mại (như chống bán phá giá, tự 

vệ), và việc áp dụng chỉ được thực hiện sau khi có Quyết định chính thức về việc áp dụng 

biện pháp phòng vệ ngưỡng của EAEU. 

 Thời gian áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng: Thông thường Quyết định áp dụng biện 

pháp Phòng vệ ngưỡng có hiệu lực (được áp dụng) trong 6 tháng; nhưng nếu khối lượng 

nhập khẩu sản phẩm bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng vượt quá 150% mức ngưỡng 

theo quy định vào ngày bắt đầu áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng, thì thời gian áp 

dụng biện pháp này có thể được kéo dài thêm 3 tháng. 

Danh sách các mặt hàng EAEU áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng không có các mặt hàng 

rau quả.  



 

293 

 

Chương 4: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và 

chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.  

So với FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), trong VKFTA Việt Nam và Hàn Quốc dành thêm 

nhiều ưu đãi cho nhau trong cả lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Tuy nhiên, VKFTA không 

thay thế AKFTA mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử 

dụng FTA nào có lợi hơn hoặc thích hợp hơn với trường hợp cụ thể của mình. 

4.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

4.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Việt Nam cam kết loại bỏ thuế quan đối với hầu hết sản phẩm rau quả Chương 7,8, 20 của Hàn 

Quốc nhập khẩu vào Việt Nam ngay khi VKFTA có hiệu lực (trừ dòng thuế 07095990, 

20081990).  

Thực hiện cam kết này, theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực thi VKFTA 

giai đoạn 2016 - 2018 tại Nghị định 131/2016/NĐ-CP, phần lớn các dòng thuế đối với ngành 

rau quả ở mức 0% ngay từ 2016. Riêng đối với Mã hàng 07095990 và 20081990, Việt Nam 

cam kết giữa nguyên mức thuế từ 2016 và xỏa bỏ hoàn toàn thuế với hai mặt hàng này kể từ 

ngày 1/1/2018.  

Bảng 18: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện VKFTA giai đoạn 2018 – 2022 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

VKFTA (%) 

từ 2018 trở đi 

 Chương 7  

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được  

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.  

0701.10.00 - Để làm giống 0 

0701.90 - Loại khác:  

0701.90.10 -  -  Loại  thường  dùng  để  làm  khoai  tây  chiên (chipping 

potatoes) 

0 

0701.90.90 - - Loại khác 0 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0 

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:  

 - - Hành tây:  

0703.10.11 - - - Củ giống 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 0 

 - - Hành, hẹ:  
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

VKFTA (%) 

từ 2018 trở đi 

0703.10.21 - - - Củ giống 0 

0703.10.29 - - - Loại khác 0 

0703.20 - Tỏi:  

0703.20.10 - - Củ giống 0 

0703.20.90 - - Loại khác 0 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:  

0703.90.10 - - Củ giống 0 

0703.90.90 - - Loại khác 0 

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):  

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 0 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 0 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0 

0704.90 - Loại khác:  

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 0 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 0 

0704.90.90 - - Loại khác 0 

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn (Cichorium 

spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 

 

 - Rau diếp, xà lách:  

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 

0705.19.00 - - Loại khác 0 

 - Rau diếp xoăn:  

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0 

0705.29.00 - - Loại khác 0 

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0706.10 - Cà rốt và củ cải:  

0706.10.10 - - Cà rốt 0 

0706.10.20 - - Củ cải 0 

0706.90.00 - Loại khác 0 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.  

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :  

0708.20.10 - - Đậu Pháp 0 

0708.20.20 - - Đậu dài 0 

0708.20.90 - - Loại khác 0 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.  

0709.20.00 - Măng tây 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

VKFTA (%) 

từ 2018 trở đi 

0709.30.00 - Cà tím 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):  

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

0709.59 - - Loại khác:  

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 

0709.59.90 - - - Loại khác 0 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta :  

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 

0709.60.90 - - Loại khác 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

0 

 - Loại khác:  

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0 

0709.92.00 - - Ô liu 0 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .) 0 

0709.99 - - Loại khác:  

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 0 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 0 

0709.99.90 - - - Loại khác 0 

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), 

đông lạnh. 

 

0710.10.00 - Khoai tây 0 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:  

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 

0710.29.00 - - Loại khác 0 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 0 

0710.80.00 - Rau khác 0 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0 

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, 

ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung 

dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

 

0711.20 - Ôliu:  

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.20.90 - - Loại khác 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:  

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.40.90 - - Loại khác 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):  

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:  
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

VKFTA (%) 

từ 2018 trở đi 

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.51.90 - - - Loại khác 0 

0711.59 - - Loại khác:  

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.59.90 - - - Loại khác 0 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:  

0711.90.10 - - Ngô ngọt 0 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 0 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

0 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.90.90 - - Loại khác 0 

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 

 

0712.20.00 - Hành tây 0 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

 

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 

0712.39 - - Loại khác:  

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 0 

0712.39.90 - - - Loại khác 0 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:  

0712.90.10 - - Tỏi 0 

0712.90.90 - - Loại khác 0 

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt 

hoặc làm vỡ hạt. 

 

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):  

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.10.90 - - Loại khác 0 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):  

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.20.90 - - Loại khác 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):  

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) 

Wilczek: 

 

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 0 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis):  
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 
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0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 0 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):  

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.33.90 - - - Loại khác 0 

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

 

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 0 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):  

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 0 

0713.39 - - Loại khác:  

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 0 

0713.40 - Đậu lăng:  

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.40.90 - - Loại khác 0 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 

 

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.50.90 - - Loại khác 0 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan):  

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.60.90 - - Loại khác 0 

0713.90 - Loại khác:  

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.90.90 - - Loại khác 0 

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ 

và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp 

lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago. 

 

0714.10 - Sắn:  

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:  

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0 

0714.10.19 - - - Loại khác 0 

 - - Loại khác:  

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0 

0714.10.99 - - - Loại khác 0 

0714.20 - Khoai lang:  

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 

0714.20.90 - - Loại khác 0 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :  
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0714.30.10 - - Đông lạnh 0 

0714.30.90 - - Loại khác 0 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):  

0714.40.10 - - Đông lạnh 0 

0714.40.90 - - Loại khác 0 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):  

0714.50.10 - - Đông lạnh 0 

   

0714.50.90 - - Loại khác 0 

0714.90 - Loại khác:  

 - - Lõi cây cọ sago:  

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0 

0714.90.19 - - - Loại khác 0 

 - - Loại khác:  

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0 

0714.90.99 - - - Loại khác 0 

 Chương 8  

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc 

các loại dưa 

 

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

 

 - Dừa:  

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 

0801.19 - - Loại khác:  

0801.19.10 - - - Dừa non 0 

0801.19.90 - - - Loại khác 0 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):  

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Hạt điều:  

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 

   

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc 

lột vỏ. 

 

 - Quả hạnh nhân:  

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):  

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả óc chó:  
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0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):  

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):  

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):  

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 0 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 0 

0802.80.00 - Quả cau 0 

0802.90.00 - Loại khác 0 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.  

0803.10.00 - Chuối lá 0 

0803.90 - Loại khác:  

0803.90.10 - - Chuối ngự 0 

0803.90.90 - - Loại khác 0 

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc 

khô. 

 

0804.10.00 - Quả chà là 0 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 

0804.30.00 - Quả dứa 0 

0804.40.00 - Quả bơ 0 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:  

0804.50.10 - - Quả ổi 0 

0804.50.20 - - Quả xoài 0 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.  

0805.10 - Quả cam:  

0805.10.10 - - Tươi 0 

0805.10.20 - - Khô 0 

 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai chi cam quýt tương tự: 

 

0805.21.00 - - Quả quýt các loại (kể cả quất) 0 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 0 

0805.29.00 - - Loại khác 0 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh 

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 

 

0805.50.10 - - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum ) 0 

0805.50.20 - - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ) 0 
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0805.90.00 - Loại khác 0 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.  

0806.10.00 - Tươi 0 

0806.20.00 - Khô 0 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.  

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):  

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 

0807.19.00 - - Loại khác 0 

0807.20.00 - Quả đu đủ:  

0807.20.00.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) 0 

0807.20.00.90 - - Loại khác 0 

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.  

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 

0808.30.00 - Quả lê 0 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.  

0809.10.00 - Quả mơ 0 

 - Quả anh đào:  

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 0 

0809.29.00 - - Loại khác 0 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:  

0809.40.10 - - Quả mận 0 

0809.40.20 - - Quả mận gai 0 

08.10 Quả khác, tươi.  

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 0 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium 

0 

0810.50.00 - Quả kiwi 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0 

0810.90 - Loại khác:  

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 0 

0810.90.20 - - Quả vải 0 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 0 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 0 

0810.90.60 - - Quả me 0 

0810.90.70 - - Quả khế 0 

 - - Loại khác:  

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 0 
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0810.90.92 - - - Quả thanh long 0 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0 

0810.90.94 - - - Quả lựu (Punica spp .), quả mãng cầu hoặc quả  na  (Annona  

spp .),  quả  roi  (bell  fruit) (Syzygium  spp.,  Eugenia  spp. ),  quả  

thanh  trà (Bouea  spp .),  quả  chanh  leo  (dây)  (Passiflora spp. ), 

quả sấu đỏ (Sandoricum spp .), quả táo ta (Ziziphus  spp .)  và quả 

dâu da đất  (Baccaurea spp .) 

0 

0810.90.99 - - - Loại khác 0 

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

 

0811.10.00 - Quả dâu tây 0 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

0 

0811.90.00 - Loại khác 0 

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch 

bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

 

0812.10.00 - Quả anh đào 0 

0812.90 - Quả khác:  

0812.90.10 - - Quả dâu tây 0 

0812.90.90 - - Loại khác 0 

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp 

các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này. 

 

0813.10.00 - Quả mơ  0 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 0 

0813.40 - Quả khác:  

0813.40.10 - - Quả nhãn 0 

0813.40.20 - - Quả me 0 

0813.40.90 - - Quả khác 0 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này:  

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về trọng 

lượng 

0 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng lượng 0 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 0 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại (kể cả quất) chiếm 

đa số về trọng lượng 

0 

0813.50.90 - - Loại khác 0 

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa 

hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 

0 

 Chương 20  
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 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác 

của cây 

 

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. 

 

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 

2001.90 - Loại khác:  

2001.90.10 - - Hành tây 0 

2001.90.90 - - Loại khác 0 

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

 

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:  

2002.10.00.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng nước 0 

2002.10.00.90 - - Loại khác 0 

2002.90 - Loại khác:  

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 0 

2002.90.20 - - Bột cà chua 0 

2002.90.90 - - Loại khác 0 

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

 

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

2003.90 - Loại khác:  

2003.90.10 - - Nấm cục (truffles) 0 

2003.90.90 - - Loại khác 0 

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2004.10.00 - Khoai tây 0 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

2004.90.90 - - Loại khác 0 

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2005.10 - Rau đồng nhất:  

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.10.90 - - Loại khác 0 

2005.20 - Khoai tây:  

 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng que:  

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.20.19 - - - Loại khác 0 

 - - Loại khác:  

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.20.99 - - - Loại khác 0 
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2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :  

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0 

2005.59 - - Loại khác:  

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.59.90 - - - Loại khác 0 

2005.60.00 - Măng tây 0 

2005.70.00 - Ô liu 0 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  

2005.91.00 - - Măng tre 0 

2005.99 - - Loại khác:  

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.99.90 - - - Loại khác 0 

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường). 

0 

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền 

và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được từ quá trình 

đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác. 

 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0 

 - Loại khác:  

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0 

2007.99 - - Loại khác:  

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu tây 0 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 0 

2007.99.90 - - - Loại khác 0 

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, đã chế 

biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác. 

 

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:  

2008.11 - - Lạc:  

2008.11.10 - - - Lạc rang 0 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 0 

2008.11.90 - - - Loại khác 0 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:  

2008.19.10 - - - Hạt điều 0 

 - - - Loại khác:  

2008.19.91 - - - - Đã rang 0 

2008.19.99 - - - - Loại khác 0 

2008.20 - Dứa:  

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 
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2008.20.90 - - Loại khác 0 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:  

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.30.90 - - Loại khác 0 

2008.40.00 - Quả lê 0 

2008.50.00 - Mơ 0 

2008.60 - Anh đào (Cherries):  

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.60.90 - - Loại khác 0 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:  

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.70.90 - - Loại khác 0 

2008.80.00 - Dâu tây 0 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19:  

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

 

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.93.90 - - - Loại khác 0 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:  

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

0 

2008.97.90 - - - Loại khác 0 

2008.99 - - Loại khác:  

2008.99.10 - - - Quả vải 0 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 0 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

0 

2008.99.90 - - - Loại khác 0 

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa 

lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

 

 - Nước cam ép:  

2009.11.00 - - Đông lạnh 0 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.19.00 - - Loại khác 0 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):  
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

VKFTA (%) 

từ 2018 trở đi 

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.29.00 - - Loại khác 0 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt  

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.39.00 - - Loại khác 0 

 - Nước dứa ép:  

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.49.00 - - Loại khác 0 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):  

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0 

2009.69.00 - - Loại khác 0 

 - Nước táo ép:  

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.79.00 - - Loại khác 0 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:  

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

 

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

2009.81.90 - - - Loại khác 0 

2009.89 - - Loại khác:  

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 0 

 - - - Loại khác:  

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

2009.89.99 - - - - Loại khác 0 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:  

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

 - - Loại khác:  

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 0 

2009.90.99 - - - Loại khác 0 
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4.1.2. Cam kết từ phía Hàn Quốc  

Trong VKFTA, Hàn Quốc cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hơn nửa các sản phẩm rau quả 

thuộc Chương 7,8 và 20 ngay khi VKFTA có hiệu lực. Các sản phẩm còn lại được áp thuế theo 

lộ trình được mô tả như dưới đây 

Chú thích 

C Thuế quan sẽ duy trì mức thuế cơ sở đến trước 1/1/2016 và sẽ giảm không ít 

hơn 50% mức thuế MFN được áp dụng theo VKFTA không muộn hơn 

1/1/2016* 

*Nếu mức thuế giảm theo mục này cao hơn mức thuế cơ sở thì sẽ áp dụng 

mức thuế cơ sở 

E Thuế quan sẽ được duy trì ở mức thuế suất cơ sở 

B-1 Thuế quan được duy trì mức thuế cơ sở đến trước 1/1/2016 và sẽ giảm không 

ít hơn 20% mức thuế MFN được áp dụng theo VKFTA không muộn hơn 

1/1/2016* 

S-1 Thuế quan được duy trì mức thuế cơ sở đến trước 1/1/2016 và sẽ giảm xuống 

còn 0-5% không muộn hơn 1/1/2016 

Y-3 Thuế quan được xóa bỏ dần đều trong 3 năm từ thuế suất cơ sở, bắt đầu từ 

ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ khong chịu thuế hải quan từ 

ngày 01/01 năm thứ ba 

Y-5 Thuế quan được xóa bỏ dần đều trong 5 năm từ thuế suất cơ sở, bắt đầu từ 

ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ khong chịu thuế hải quan từ 

ngày 01/01 năm thứ năm 

Y-10 Thuế quan được xóa bỏ dần đều trong 10 năm từ thuế suất cơ sở, bắt đầu từ 

ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ khong chịu thuế hải quan từ 

ngày 01/01 năm thứ năm 

Y-15 Thuế quan được xóa bỏ dần đều trong 15 năm từ thuế suất cơ sở, bắt đầu từ 

ngày Hiệp định có hiệu lực, và hàng hóa này sẽ khong chịu thuế hải quan từ 

ngày 01/01 năm thứ mười lăm 

 

Bảng 19: Lộ trình cắt giảm thuế của Hàn Quốc áp dụng với mặt hàng 

rau quả Việt Nam theo VKFTA 

 
Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ 

trình 

0701100000 Để lấy hạt 304 B-1 

0701900000 Loại khác 304 B-1 

0702000000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh 20 S-1 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ 

trình 

0703101000 Hành tây 135% hoặc 

180won/kg, theo thuế 

suất cao hơn 

E 

0703201000 Đã lột vỏ 360% hoặc 

1,800won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

E 

0703209000 Loại khác 360% hoặc 

1,800won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

E 

0704100000 Hoa lơ và hoa lơ xanh 20 S-1 

0704200000 Cải Brucxen 20 S-1 

0709200000 Măng tây 20 S-1 

0709517000 Nấm trồng (Agaricus bisporus) 20 Y-3 

0709592000 Nấm sồi 20 S-1 

0709601000 Ớt ngọt (kiểu chuông) 270% hoặc 

6,210won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

E 

0709609000 Loại khác 270% hoặc 

6,210won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

E 

0709930000 Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbica spp.) 20 S-1 

0709999000 Loại khác   

 -Bí ngô, bí và bầu (trừ loài Cucurbita spp.) 20 S-1 

0710801000 Hành tây 20 S-1 

0710802000 Tỏi 27 Y-10 

0710807000 Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta 27 E 

0711901000 Tỏi 360% hoặc 

1,800won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

E 

0711905091 Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta 270% hoặc 

6,210won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

E 

 

0712200000 

 

Hành tây 

135% hoặc 

180won/kg, theo thuế 

suất cao hơn 

 

E 

0712391020 Nấm sồi 20 Y-5 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ 

trình 

 

0712901000 

 

Tỏi 

360% hoặc 

1,800won/kg, theo 

thuế suất cao hơn  

 

Y-10 

 

0712902010 

 

Cây dương xỉ diều hâu 

30% hoặc 

1,807won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

 

B-1 

0712902030 Hành tây xứ Wales 20 Y-5 

0712902040 Cà rốt 20 S-1 

0712902050 Bí ngô 20 Y-5 

0712902070 Thân cây khoai môn 20 Y-5 

0712902091 Ngô ngọt lấy hạt giống 370 B-1 

0712902092 Ngô ngọt, trừ loại lấy hạt giống 370 B-1 

0713311000 Để lấy hạt 607,5 B-1 

0713319000 Loại khác 607,5 B-1 

0713321000 Để lấy hạt 420,8 B-1 

0713329000 Loại khác 420,8 Y-15 

0713331000 Để lấy hạt 27 E 

0713339000 Loại khác 27 E 

0713340000 Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia 

subterranea) 

27 B-1 

0713350000 Đậu đũa (Vigna unguiculata) 27 B-1 

0713390000 Loại khác 27 B-1 

0713400000 Đậu lăng 20 Y-5 

0714101000 Tươi 887,4 E 

0714102010 Dạng lát 887,4 E 

0714102020 Dạng viên 887,4 B-1 

0714102090 Loại khác 887,4 E 

0714103000 Ướp lạnh 887,4 E 

0714104000 Đông lạnh 45 E 

 

0714201000 

 

Tươi 

385% hoặc 

338won/kg, theo thuế 

suất cao hơn 

 

B-1 

0714202000 Khô 385 B-1 

0714203000 Ướp lạnh 385 B-1 

0714204000 Đông lạnh 20 Y-5 

0714209000 Loại khác 385 B-1 

0714301000 Đông lạnh 20 Y-5 

0714309000 Loại khác 385 C 

0714401000 Đông lạnh 20 Y-5 

0714409000 Loại khác 385 C 

0714501000 Đông lạnh 20 Y-5 

0714509000 Loại khác 385 C 

0714901010 Đông lạnh 20 Y-5 

0714901090 Loại khác 18 Y-5 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ 

trình 

0714909010 Đông lạnh 20 Y-5 

0714909090 Loại khác 385 C 

0801310000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 8 Y-5 

0801320000 Đã bóc vỏ 8 Y-5 

0802310000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 45 B-1 

0802320000 Đã bóc vỏ 30 Y-10 

 

0802410000 

 

Sống, tươi hoặc ướp lạnh 

219.4% hoặc 

1,470won/kg, theo 

thuế suất cao hơn  

 

B-1 

 

0802420000 

 

Đã bóc vỏ 

219.4% hoặc 

1,470won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

 

B-1 

 

0802901010 

 

Sống, tươi hoặc ướp lạnh 

566.8% hoặc 

2,664won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

 

B-1 

 

0802901020 

 

Đã bóc vỏ 

566.8% hoặc 

2,664won/ kg, theo 

thuế suất cao hơn 

 

B-1 

0803100000 Chuối lá 30 E 

0803900000 Loại khác 30 Y-10 

0804100000 Quả chà là 30 B-1 

0804300000 Quả dứa 30 Y-10 

0804501000 Ổi 30 Y-10 

0804502000 Xoài 30 Y-10 

0804503000 Măng cụt 30 Y-10 

0805100000 Quả cam 50 E 

0805201000 Chanh Hàn Quốc 144 E 

0805209000 Loại khác 144 E 

0805501000 Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) 20 S-1 

0805900000 Loại khác 144 E 

0806100000 Tươi 45 B-1 

0806200000 Khô 20 S-1 

0807190000 Loại khác 20 S-1 

0807200000 Quả đu đủ 30 Y-10 

0808100000 Táo 45 E 

0808300000 Quả lê 45 E 

0809210000 Quả anh đào chua (Prunus cerasus) 20 S-1 

0809290000 Loại khác 20 S-1 

0809300000 Quả đào, kể cả xuân đào 45 B-1 

0809402000 Quả mận gai 20 S-1 

0810100000 Dâu tây 20 S-1 

0810500000 Quả kiwi 20 S-1 

0810600000 Quả sầu riêng 45 Y-10 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ 

trình 

0810701000 Quả hồng ngọt 45 B-1 

0810709000 Loại khác 20 S-1 

 

0810903000 

 

Quả táo ta 

611.5% hoặc 

5,800won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

 

B-1 

0810905000 Quả Mumes 20 S-1 

0810909000 Loại khác 45 Y-10 

0811100000 Dâu tây 20 S-1 

0811901000 Hạt dẻ 30 B-1 

0811902000 Quả táo ta 30 B-1 

0811903000 Hạt thông 30 B-1 

0811909000 Loại khác 30 Y-10 

0812100000 Quả anh đào 20 S-1 

0812901000 Dâu tây 20 S-1 

0813300000 Táo 45 B-1 

0813401000 Quả hồng 50 B-1 

 

0813402000 

 

Quả táo ta 

611.5% hoặc 

5,800won/kg, theo 

thuế suất cao hơn 

 

B-1 

0813409000 Loại khác 45 Y-10 

0813500000 Hỗn hợp các loại quả hạch (nut) hoặc quả khô 

thuộc Chương này 

20 S-1 

0814001000 Vỏ của quả thuộc chi cam quýt 20 Y-5 

2001901000 Quả và quả hạch (nut) 30 B-1 

2001909040 Ngô ngọt 20 S-1 

2001909060 Tỏi 30 B-1 

2001909070 Hành tây 30 B-1 

2001909090 Loại khác 30 c 

2004100000 Khoai tây 18 Y-5 

2005800000 Ngô ngọt (Zea mays var. Saccharata) 15 Y-3 

2005991000 Kim-chi® 20 B-1 

2006001000 Marrons GLACES 30 B-1 

2006002000 Dứa 30 B-1 

2006003000 Gừng 30 c 

2007911000 Mứt, thạch hoa quả và mứt cam 20 Y-5 

2007991000 Mứt, thạch hoa quả và mứt cam 30 B-1 

2008119000 Loại khác 63,9 B-1 

2008200000 Dứa 45 Y-10 

2008301000 Citrus JUNOS 45 B-1 

2008309000 Loại khác 45 B-1 

2008400000 Quả lê 45 B-1 

2008500000 Mơ 20 S-1 

2008600000 Anh đào 20 S-1 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất cơ sở (%) Lộ 

trình 

2008800000 Quả dâu tây 20 S-1 

2008930000 Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-Idaea) 

45 B-1 

2008971010

 Trong 

thUng kin, 

them duang

 50

 Y-10 

2008971090

 Lolli 

khac 45

 B-1 

2008972000

 Salad 

trai cay

 20

 S-1 

2008979000

 Lolli 

khac 45

 Y-10 

2008991000

 Nho

 45

 B-1 

2008992000

 Tao

 45

 c 

2008993000

 Lolli 

dung d rang 

nb (popcorn)

 45

 B-1 

2008994000

 Nht 

Ban tieu 

mu6i 45

 B-1 

2008999000

 Lolli 

khac 45

 Y-10 

2009110000

 Dong 

lllnh 54

 c 

2009120000

Trong thùng kín, thêm đường 50  Y-10 

2008971090

 Lolli 

khac 45

 B-1 

2008972000

 Salad 

trai cay

 20

 S-1 

2008979000

 Lolli 

khac 45

 Y-10 

2008991000

 Nho

 45

 B-1 

2008992000

 Tao

 45

 c 

2008993000

 Lolli 

dung d rang 

nb (popcorn)

 45

 B-1 

2008994000

 Nht 

Ban tieu 

mu6i 45

 B-1 

2008999000

 Lolli 

khac 45

 Y-10 

2009110000

 Dong 

lllnh 54

 c 

2009120000

 Khong 

dong lllnh, 

m9t gia tri 

Brix khong 

qua 20

Loại khác 45 B-1 

2008972000 Salad trái cây 20 S-1 

2008979000 Loại khác 45 Y-10 

2008991000 Nho 45 B-1 

2008992000 Táo 45 C 

2008993000 Loại dùng để rang nổ (pop corn) 45 B-1 

2008994000 Nhật Bản tiêu muối 45 B-1 

2008999000 Loại khác 45 Y-10 

2009110000 Đông lạnh 54 C 

2009120000 Không đông lạnh, một giá trị Brix không quá 20 20 S-1 

2009190000 Loại khác 54 C 

2009311000 Nước chanh 20 Y-5 

2009312000 Nước chanh 20 S-1 

2009319000 Loại khác 20 S-1 

2009392000 Nước chanh 20 S-1 

2009399000 Loại khác 20 Y-5 

2009410000 Với giá trị Brix không quá 20 50 B-1 

2009490000 Loại khác 20 Y-5 

2009690000 Loại khác 20 S-1 

2009710000 Với giá trị Brix không quá 20 20 S-1 

2009810000 Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-Idaea) 

nước trái cây 

 

50 B-1 

2009891010 Nước trái cây đào 50 B-1 

2009891090 Loại khác 50 Y-10 

 

Mã HS 

(HS2012) 

 Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VKFTA áp 

dụng từ 20/12/2015  

trở đi (%) 

0703102000 Hành, hẹ 0 

0703901000 Tỏi tây 0 

0703909000 Loại khác 0 

0704901000 Bắp cải 0 

0704902000 Cải bắp Trung Quốc 0 

0704909000 Loại khác 0 

07051 10000 Xà lách cuộn 0 
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Mã HS 

(HS2012) 

 Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VKFTA áp 

dụng từ 20/12/2015  

trở đi (%) 

0705190000 Loại khác 0 

0705210000 Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0 

0705290000 Loại khác 0 

0706101000 Cà rốt 0 

0706102000 Củ cải 0 

0706901000 Củ cải ri 0 

0706902000 Wasabi và horseradishes 0 

0706903000 Codonopsis 0 

0706904000 Platycodon grandiflorum 0 

0706909000 Loại khác 0 

0707000000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0708100000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0708200000 Đậu (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 

0708900000 Các loại rau đậu khác 0 

0709300000 Cà tím 0 

0709400000 Cần tây trừ loại cần củ 0 

0709519000 Loại khác 0 

0709591000 Cây dương xỉ diều hâu 0 

0709593000 Nấm ling chiu 0 

0709594010 Nấm hàu vua 0 

0709594090 Loại khác 0 

0709595000 Nấm mùa đông 0 

0709596000 Nấm cục 0 

0709599000 Loại khác 0 

0709700000 Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 

0709910000 Hoa atisô 0 

0709920000   Ô liu 0 

0709991000 Cây dương xỉ diều hâu 0 

0709992000 Cây dương xỉ hoa 0 

0709999000 Loại khác  

 - Loại khác 0 

0710100000 Khoai tây 0 

0710210000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0710220000 Đậu ((Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 

0710290000 Loại khác 0 
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Mã HS 

(HS2012) 

 Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VKFTA áp 

dụng từ 20/12/2015  

trở đi (%) 

0710300000 Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 

0710400000 Ngô ngọt 0 

0710803000 Măng tre 0 

0710804000 Cà rốt 0 

0710805000 Cây dương xỉ diều hâu 0 

0710806000 Nấm thông 0 

0710809000 Loại khác 0 

0710900000 Hỗn hợp rau 0 

071 1200000 Ô liu 0 

0711400000 Dưa chuột và dưa chuột ri 0 

0711510000 Nấm thuộc chi Agaricus 0 

071 1591000 Nấm cục 0 

0711599000 Loại khác 0 

0711903000 Măng tre 0 

0711904000 Cà rốt 0 

071 1905010 Cây dương xỉ diều hâu 0 

071 1905020 Cây dương xỉ hoa 0 

0711905099 Loại khác 0 

071 1909000 Hỗn hợp rau 0 

0712311000 Nấm trồng (Agaricus bisporus) 0 

0712319000 Loại khác 0 

0712320000 Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 

0712330000 Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 

0712391010 Nấm thông 0 

0712391030 Nấm ling chiu 0 

0712391040 Nấm Oyster 0 

0712391050 Nấm mùa đông 0 

0712391090 Loại khác 0 

0712392000 Nấm cục 0 

0712902020 Củ cải ri 0 

0712902060 Bắp cải 0 

0712902080 Thân cây khoai lang 0 

0712902093 Khoai tây 0 

0712902094 Cây dương xỉ hoa 0 

0712902095 Codonopsis 0 

0712902099 Loại khác 0 
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Mã HS 

(HS2012) 

 Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VKFTA áp 

dụng từ 20/12/2015  

trở đi (%) 

0712909000 Hỗn hợp rau 0 

0713101000 Để lấy hạt 0 

0713102000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0713109000 Loại khác 0 

0713200000 Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos) 0 

0713500000 Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba 

var. equina, Vicia faba var. minor) 

0 

0713600000 Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan) 0 

0713900000 Loại khác 0 

0801110000 Đã qua công đoạn làm khô 0 

0801120000 Cùi dừa (cơm dừa) 0 

0801190000 Loại khác 0 

0801210000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0801220000 Đã bóc vỏ 0 

0802110000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0802120000 Đã bóc vỏ 0 

0802210000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0802220000 Đã bóc vỏ 0 

0802510000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0802520000 Đã bóc vỏ 0 

0802610000 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0802620000 Đã bóc vỏ 0 

0802700000 Hạt cây côla (Cola spp.) 0 

0802800000 Quả cau 0 

0802902010 Sống, tươi hoặc ướp lạnh 0 

0802902020 Đã bóc vỏ 0 

0802909000 Loại khác 0 

0804200000 Quả sung, vả 0 

0804400000 Quả bơ 0 

0805400000 Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0 

0805502010 Citrus aurantifolia 0 

0805502020 Citrus latifolia 0 

0807110000 Quả dưa hấu 0 

0808400000 Quả mộc qua 0 

0809100000 Mơ 0 

0809401000 Mận 0 

0810200000 Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 0 
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Mã HS 

(HS2012) 

 Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VKFTA áp 

dụng từ 20/12/2015  

trở đi (%) 

0810300000 Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0 

0810400000 Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc 

chi Vaccinium 

0 

0811200000 Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua đen, trắng 

hoặc đỏ và quả lý gai 

0 

0812909000 Loại khác 0 

0813100000 Mơ 0 

0813200000 Quả mận đỏ 0 

0814002000 Vỏ các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) 0 

2001100000 Dưa chuột và dưa chuột ri 0 

2001909010 Hẹ 0 

2001909020 Cà chua 0 

2001909030 Súp lơ 0 

2001909050 Rakkyo 0 

2002100000 Cà chua, toàn bộ hoặc một phần 0 

2002901000 Bột cà chua (của một chất rắn hòa tan, 24% hoặc nhiều 

hơn) 

0 

2002909000 Loại khác 0 

2003104000 Nấm trồng (Agaricus bisporus) 0 

2003109000 Loại khác 0 

2003901000 Nấm sồi 0 

2003902000 Nấm Pine 0 

2003903000 Nấm cục 0 

2003909000 Loại khác 0 

2004901000 Ngô ngọt 0 

2004909000 Loại khác 0 

2005101000 Ngô xay nhuyễn cho trẻ sơ sinh 0 

2005109000 Loại khác 0 

2005201000 Croquettes chuẩn bị từ mảnh 0 

2005209000 Loại khác 0 

2005400000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

2005511000 Đậu xanh nhỏ 0 

2005512000 Đậu đỏ nhỏ 0 

2005519000 Loại khác 0 

2005591000 Đậu xanh nhỏ 0 

2005592000 Đậu đỏ nhỏ 0 

2005599000 Loại khác 0 

2005600000 Măng tây 0 
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Mã HS 

(HS2012) 

 Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VKFTA áp 

dụng từ 20/12/2015  

trở đi (%) 

2005700000 Ô liu 0 

2005910000 Măng tre 0 

2005992000 Bắp cải muối 0 

2005999000 Loại khác 0 

2006004000 Rễ sen 0 

2006005000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

2006006010 Đậu bóc vỏ 0 

2006006090 Loại khác 0 

2006007000 Măng tây 0 

2006008000 Ô liu 0 

2006009010 Ngô ngọt (Zeamays var. Sac charata) 0 

2006009020 Măng tre 0 

2006009030 Các thực vật khác 0 

2006009090 Loại khác 0 

2007100000 Chế phẩm đồng nhất 0 

2007919000 Loại khác 0 

2007999000 Loại khác 0 

2008111000 Bơ lạc 0 

2008191000 Hạt dẻ 0 

2008192000 Dừa 0 

2008199000 Loại khác 0 

2008701000 Trong thùng kín, thêm đường 0 

2008709000 Loại khác 0 

2008910000 Palm trái tim 0 

2009210000 Với giá trị Brix không quá 20 0 

2009290000 Loại khác 0 

2009391000 Nước chanh 0 

2009500000 Nước cà chua 0 

2009610000 Với giá trị Brix không quá 30 0 

2009790000 Loại khác 0 

2009891020 Nước ép dâu tây 0 

2009892000 Nước ép rau 0 

2009901010 Chủ yếu trên cơ sở nước cam 0 

2009901020 Chủ yếu trên cơ sở của nước ép táo 0 

2009901030 Chủ yếu trên cơ sở của nước ép nho 0 

2009901090 Loại khác 0 

2009902000 Các loại rau 0 
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Mã HS 

(HS2012) 

 Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VKFTA áp 

dụng từ 20/12/2015  

trở đi (%) 

2009909000 Loại khác 0 

 

4.2. Quy tắc xuất xứ  

4.2.1. Quy tắc chung 

Theo quy định tại Hiệp định, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một Bên (Việt Nam hoặc 

Hàn Quốc) nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu.  

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu và chỉ từ các 

nguyên liệu có xuất xứ từ Việt Nam hoặc Hàn Quốc 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 

định cụ thể trong Phụ lục về Quy tắc xuất xứ cụ thể từng mặt hàng (Phụ lục 3-A) hoặc 

Phụ lục về các hàng hóa đặc biệt (Phụ lục 3-B). 

Đối với trường hợp 3: Quy tắc xuất xứ cụ thể trong VKFTA chặt hơn so với AKFTA nhưng 

vẫn tương đối đơn giản. Cụ thể, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo VKFTA, hàng hóa cần 

đáp ứng được một trong các tiêu chí sau: 

- Đạt tỷ lệ Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) theo quy định cụ thể tại phụ lục 2 Thông tư 

số 40/2015/TT-BCT (thường là trên 40%):  

- Chuyển đổi mã HS (2 số, 4 số hoặc 6 số); hoặc 

- Trải qua một công đoạn sản xuất hoặc chế biến nhất định (các sản phẩm dệt may) 

Cách tính RVC 

VKFTA quy định 02 cách tính RVC. Tùy theo cách tính nào có lợi hơn, doanh nghiệp có thể 

sử dụng theo cách đó: 

a) Cách tính trực tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Up) 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 

𝐹𝑂𝐵
 x 100% 
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Trong đó: VOM là trị giá của các nguyên liệu có xuất xứ (bao gồm trị giá của chi phí nguyên 

liệu có xuất xứ, chi phí lao động, chi phí sản xuất chung (overhead cost), lợi nhuận và các chi 

phí khác, trong đó: 

+ Chi phí nguyên liệu là trị giá nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa có xuất xứ do người sản 

xuất mua hoặc tự sản xuất; 

+ Chi phí lao động bao gồm lương, thưởng và các khoản phúc lợi khác cho người lao động; 

+ Chi phí sản xuất chung là tất cả các chi phí phát sinh tại nơi sản xuất mà không phải là chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí tiền lương trực tiếp (như chi phí điện, nước…); 

+ Các chi phí khác bao gồm các chi phí liên quan đến việc xếp hàng lên tàu hoặc các phương 

tiện vận tải khác để xuất khẩu hàng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chi phí vận chuyển 

nội địa, lưu kho bãi, bốc dỡ hàng tại cảng, phí môi giới và phí dịch vụ. 

b) Cách tính gián tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Down) 

RVC =  
(𝐹𝑂𝐵−𝑉𝑁𝑀)

𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó VNM là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ, cụ thể là: 

+ Trị giá CIF của nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu; hoặc 

+ Giá mua đầu tiên xác định được của nguyên liệu, bộ phận hay hàng hóa không xác định được 

xuất xứ tại lãnh thổ của Bên nơi diễn ra các công đoạn sản xuất hoặc chế biến.  

4.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Quy tắc cụ thể mặt hàng Hiệp định FTA Việt Nam – Hàn Quốc được tích hợp tại một Danh 

mục theo biểu thuế ở cấp độ HS 6 số, trong đó có cả những quy tắc đối với mặt hàng rau quả 

như sau.   

Bảng 20: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng rau quả trong VKFTA 

Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 
CHƯƠNG 7 

 

Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được  

07.01 

 

Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh  

0701.10 - Để làm giống WO 

0701.90 - Loại khác WO 

0702.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh WO 

0703 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 
0703.10 - Hành tây và hành, hẹ WO 

0703.20 - Tỏi WO 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác WO 

0704 Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp 

cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh 

 

0704.10 - Hoa lơ và hoa lơ xanh WO 

0704.20 - Cải Bruc-xen WO 

0704.90 - Loại khác WO 

0705 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp 

xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh 

 

 - Rau diếp, xà lách  

0705.11 - - Xà lách cuộn (head lettuce) WO 

0705.19 - - Loại khác: WO 

 - Rau diếp xoăn  

0705.21 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus 

var.foliosum) 

WO 

0705.29 - - Loại khác: WO 

0706 Cà rốt, củ cải, củ dền làm salad, diếp củ, cần củ, 

củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi 

hoặc ướp lạnh 

 

0706.10 - Cà rốt và củ cải WO 

0706.90 - Loại khác WO 

0707 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh  WO 

0708 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh 

 

0708.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) WO 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) WO 

0708.90 - Các loại rau thuộc loại đậu khác WO 

0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh  

0709.20 - Măng tây WO 

0709.30 - Cà tím WO 

0709.40 - Cần tây trừ loại cần củ WO 

 - Nấm và nấm cục (nấm củ)  

0709.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus WO 

0709.59 - - Loại khác WO 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta WO 

0709.70 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

WO 

 - Loại khác  

0709.91 - - Hoa a-ti-sô WO 

0709.92 - - Ô liu WO 

0709.93 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) WO 

0709.99 - - Loại khác WO 

0710 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh 

 

0710.10  - Khoai tây WO 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 
 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ  

0710.21 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) WO 

0710.22 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) WO 

0710.29 - - Loại khác WO 

0710.30 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

WO 

0710.40 - Ngô ngọt WO 

0710.80 - Rau khác WO 

0710.90 - Hỗn hợp các loại rau WO 

0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphuro, ngâm nước muối, ngâm nước lưu 

huỳnh hoặc ngâm trong dd bảo quản khác, 

nhưng không ăn ngay được) 

 

0711.20 - Ô liu WO 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri WO 

 - Nấm và nấm cục (nấm củ)  

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus WO 

0711.59 - - Loại khác WO 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau WO 

0712 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc 

ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm 

 

0712.20 - Hành tây WO 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (nấm củ) 

 

0712.31 - - Nấm thuộc chi Agaricus WO 

0712.32 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) WO 

0712.33 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) WO 

0712.39 - - Loại khác WO 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau WO 

0713 Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt 

 

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) WO 

0713.20 - Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos) WO 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)  

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek 

WO 

0713.32 - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis) 

WO 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris) WO 

0713.34 - - Đậu Bambara (Vigna subterranean hoặc 

Voandzeia subterranea) 

WO 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata) WO 

0713.39 - - Loại khác WO 

0713.40 - Đậu lăng WO 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equine, Vicia faba var.minor) 

WO 

0713.60 - Đậu triều, đậu sang (Cajanus cajan) WO 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 
0713.90 - Loại khác WO 

0714 Sắn, củ dong, củ lan, atiso Jerusalem, khoai lang 

và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh 

bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh 

hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago 

 

0714.10 - Sắn WO 

0714.20 - Khoai lang WO 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) WO 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp) WO 

0714.50 - Củ khoai môn (Xanthosoma spp.) WO 

0714.90 - Loại khác WO 

CHƯƠNG 8 

 
Quả và quả hạch ăn được, vỏ quả thuộc họ cam 

quýt hoặc các loại dưa 

 

0801 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ 

 

 - Dừa  

0801.11 - - Đã qua công đoạn làm khô WO 

0801.12 - - Cùi dừa (cơm dừa) WO 

0801.19 - - Loại khác WO 

 - Quả hạch Brazil  

0801.21 - - Chưa bóc vỏ WO 

0801.22 - - Đã bóc vỏ WO 

 - Hạt điều  

0801.31 - - Chưa bóc vỏ WO 

0801.32 - - Đã bóc vỏ WO 

0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc 

vỏ hoặc lột vỏ 

 

 - Quả hạnh nhân  

0802.11 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802.12 - - Đã bóc vỏ WO 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp)  

0802.21 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802.22 - - Đã bóc vỏ WO 

 - Quả óc chó  

0802.31 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802.32 - - Đã bóc vỏ WO 

 - Hạt dẻ (Castanea spp)  

0802.41 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802.42 - - Đã bóc vỏ WO 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười)  

0802.51 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802.52 - - Đã bóc vỏ WO 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts)  

0802.61 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802.62 - - Đã bóc vỏ WO 

0802.70 - Hạt cây cola (cola spp.) WO 
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Mã HS Tên gọi, mô tả hàng hóa Quy tắc 
0802.80 - Quả cau WO 

0802.90 - Loại khác WO 

0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô  

0803.10 - Chuối lá WO 

0803.90 - Loại khác WO 

0804 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng 

cụt, tươi hoặc khô 

 

0804.10 - Quả chà là WO 

0804.20 - Quả sung, vả WO 

0804.30 - Quả dứa WO 

0804.40 - Quả bơ WO 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt WO 

0805 Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô  

0805.10 - Quả cam WO 

0805.20 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(elementines) và các loại giống lai họ cam quýt 

tương tự 

WO 

0805.40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chum WO 

0805.50 - Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chấp (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

WO 

0805.90 - Loại khác WO 

0806 Quả nho, tươi hoặc khô  

0806.10 - Tươi WO 

0806.20 - Khô WO 

0807 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi  

 - Quả họ dưa (kể cả dưa hấu)  

0807.11 - - Quả dưa hấu WO 

0807.19 - - Loại khác WO 

0807.20 - Quả đu đủ WO 

0808 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi  

0808.10 - Quả táo WO 

0808.30 - Quả lê WO 

0808.40 - Quả mộc qua WO 

0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và 

mận gai, tươi 

 

0809.10 - Quả mơ WO 

 - Quả anh đào  

0809.21 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) WO 

0809.29 - - Loại khác WO 

0809.30 - Quả đào, kể cả xuân đào WO 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai WO 

0810 Quả khác, tươi  

0810.10 - Quả dâu tây WO 

0810.20 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ WO 

0810.30 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ WO 

0810.40 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả 

khác thuộc chi Vaccinium 

WO 
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0810.50 - Quả kiwi WO 

0810.60 - Quả sầu riêng WO 

0810.70 - Quả hồng vàng WO 

0810.90 - Loại khác WO 

0811 Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa 

thêm đường hoặc chất làm ngọt khác 

 

0811.10 - Quả dâu tây WO 

0811.20 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ, quả lý chua, 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

WO 

0811.90 - Loại khác WO 

0812 Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ 

bằng khí sunphuro, ngâm nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng 

không ăn ngay được 

 

0812.10 - Quả anh đào WO 

0812.90 - Quả khác WO 

0813 Quả khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô 

thuộc Chương này 

 

0813.10 - Quả mơ WO 

0813.20 - Quả mận đỏ WO 

0813.30 - Quả táo WO 

0813.40 - Quả khác WO 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc 

Chương này 

WO 

0814.00 Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại 

dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc 

bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 

WO 

CHƯƠNG 20 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các 

sản phẩm khác của cây 

 

2001 Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm 

hoặc axit axetic 

 

2001.10 - Dưa chuột và dưa chuột ri CTH hoặc RVC(40) 

2001.90 - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

2002 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic 

 

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng CTH hoặc RVC(40) 

2002.90 - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

2003 Nấm và nấm cục đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm 

hoặc axit axetic 

 

2003.10 - Nấm thuộc chi Agaricus CTH hoặc RVC(40) 

2003.90 - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 
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2004 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06 

 

2004.10 - Khoai tây CTH hoặc RVC(40) 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau CTH hoặc RVC(40) 

2005 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06 

 

2005.10 - Rau đồng nhất CTH hoặc RVC(40) 

2005.20 - Khoai tây CTH hoặc RVC(40) 

2005.40 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) CTH hoặc RVC(40) 

 - Đậu hạt (Vigna spp, Phaseolus spp.)  

2005.51 - - Đã bóc vỏ CTH hoặc RVC(40) 

2005.59 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

2005.60 - Măng tây CTH hoặc RVC(40) 

2005.70 - Ô liu CTH hoặc RVC(40) 

2005.80 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) CTH hoặc RVC(40) 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau  

2005.91 - - Măng tre CTH hoặc RVC(40) 

2005.99 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

2006.00 Rau quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của 

cây được bảo quản bằng đường (dạng khô có 

tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc 

đường) 

CTH hoặc RVC(40) 

2007 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả 

hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác 

 

2007.10 - Chế phẩm đồng nhất CTH hoặc RVC(40) 

 - Loại khác  

2007.91 - - Từ quả thuộc chi cam quýt CTH hoặc RVC(40) 

2007.99 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

2008 Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của 

cây, đã chế biện hoặc bảo quản bằng cách khác, 

đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt 

khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở 

nơi khác 

 

 - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn 

với nhau 

 

2008.11 - - Lạc CC, ngoại trừ từ 

Chương 12 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp CC, ngoại trừ từ 

Chương 8 

2008.20 - Dứa CC, với điều kiện các 

nguyên liệu lấy từ 
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Chương 8 phải đạt 

được tiêu chí WO; 

hoặc RVC(40) với 

điều kiện các nguyên 

liệu lấy từ Chương 8 

phải đạt được tiêu chí 

WO 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt CTH hoặc RVC(40) 

2008.40 - Lê CTH hoặc RVC(40) 

2008.50 - Mơ CTH hoặc RVC(40) 

2008.60 - Anh đào (cherries) CTH hoặc RVC(40) 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào CTH hoặc RVC(40) 

2008.80 - Dâu tây CTH hoặc RVC(40) 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19 

 

2008.91 - - Lõi cây cọ CTH hoặc RVC(40) 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 

CTH hoặc RVC(40) 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp CTH hoặc RVC(40) 

2008.99 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

2009 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và 

nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm 

rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường, chất làm 

ngọt khác 

 

 - Nước cam ép  

2009.11 - - Đông lạnh CTH hoặc RVC(40) 

2009.12 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 CTH hoặc RVC(40) 

2009.19 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

 - Nước bưởi ép  

2009.21 - - Với trị giá Brix không quá 20 CTH hoặc RVC(40) 

2009.29 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

 - Nước ép từ một quả thuộc chi cam quýt khác  

2009.31 - - Với trị giá Brix không quá 20 CTH hoặc RVC(40) 

2009.39 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

 - Nước dứa ép  

2009.41 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC, ngoại trừ từ 

Chương 8 

2009.49 - - Loại khác CC, ngoại trừ từ 

Chương 8 

2009.50 - Nước cà chua ép CTH hoặc RVC(40) 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho)  

2009.61 - - Với trị giá Brix không quá 20 CTH hoặc RVC(40) 

2009.69 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

 - Nước táo ép   

2009.71 - - Với trị giá Brix không quá 20 CTH hoặc RVC(40) 

2009.79 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác  
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2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 

CTH hoặc RVC(40) 

2009.89 - - Loại khác CTH hoặc RVC(40) 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp CTH hoặc RVC(40) 

 

4.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):   

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, cụ thể với mặt hàng rau quả, hàng 

hóa không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS vẫn được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả 

nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng tiêu chí 

chuyển đổi mã HS không được vượt quá 10% tổng trị giá hàng hóa, hoặc trị giá của tất cả 

nguyên liệu không có xuất xứ nói trên không được vượt quá 10% trị giá FOB của hàng hóa. 

- Quy tắc cộng gộp 

Giống như nhiều FTA khác, VKFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, theo đó hàng hóa hoặc 

nguyên vật liệu có xuất xứ tại một Bên, được sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của Bên kia 

để sản xuất ra một thành phẩm đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có 

xuất xứ tại Bên nơi diễn ra quá trình sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó.  

4.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ:  

o Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc cần khai báo theo mẫu C/O 

VK; còn doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu về Việt Nam thì khai báo theo mẫu 

C/O KV 

o Tương tự AKFTA, VKFTA quy định C/O được cấp là C/O bản giấy. Cơ quan 

Hải quan của hai Bên chỉ chấp nhận C/O bản giấy 

o Cơ quan hải quan của Việt Nam có thể truy cập website của Hàn Quốc để tra cứu 

thông tin về C/O mẫu KV, do vậy tỷ lệ xác minh của Việt Nam đối với C/O mẫu 

KV do Hàn Quốc cấp là tương đối thấp. Tuy nhiên tỷ lệ xác minh của Hàn Quốc 

đối với C/O mẫu VK do Việt Nam cấp vẫn cao, do cơ quan cấp C/O Việt Nam 

chưa có website riêng để Hàn Quốc có thể tra cứu. 

o Hiệp định cho phép miễn nộp giấy Chứng nhận Xuất xứ đối với các hàng hóa 

nhập khẩu có trị giá hải quan không quá 600 USD (trị giá FOB), hoặc một mức 

cao hơn nếu Nước nhập khẩu cho phép. Các FTA Việt Nam đã ký trước đây 
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thường chỉ cho phép các hàng hóa có trị giá không quá 200 USD được miễn nộp 

giấy Chứng nhận xuất xứ. 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ 

o Thủ tục trình tự:  

VKFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ thông qua một cơ quan có 

thẩm quyền do nhà nước quy định/ủy quyền như trong các FTA ký trước đây mà 

Việt Nam đang thực hiện.  

Tuy nhiên, Việt Nam và Hàn Quốc thống nhất sau 3 năm kể từ khi VKFTA có hiệu 

lực (tức là năm 2018), 2 bên sẽ thảo luận về vấn đề này, hướng tới một cơ chế Tự 

chứng nhận xuất xứ trong tương lai. 

o Xác minh hồi tố C/O: 

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc được cho 

là khá linh hoạt, với quy trình thủ tục tương đối đơn giản, có thể giúp doanh nghiệp 

tận dụng tốt hơn những ưu đãi thuế quan theo Hiệp định. Tuy nhiên, đáng lưu ý là 

doanh nghiệp có thể bị truy thu thuế rất cao nếu phía bị Hàn Quốc kiểm tra hồi tố 

xác minh lại và từ chối C/O.  

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thường xuyên hồi tố lại hồ sơ và yêu cầu xác minh C/O 

Việt Nam cấp cho doanh nghiệp. Nếu cơ quan cấp C/O không giải trình được sẽ phải 

yêu cầu doanh nghiệp giải trình lại. Nếu doanh nghiệp không giải trình được, trong 

vòng 06 tháng tiếp theo, phía Hàn Quốc sẽ sửa đổi quyết định cho hưởng ưu đãi thuế 

quan, thay thế bằng thuế MFN. Chính vì vậy, không phải hàng hóa đã xuất khẩu 

sang Hàn Quốc đã xong mà trong khoảng thời gian 03 năm sau đó (thời gian mà cơ 

quan Hải quan Hàn Quốc có thể kiểm tra hồi tố C/O), doanh nghiệp vẫn cần phải 

lưu trữ đầy đủ hồ sơ.. 

o Hàng hóa từ Khu công nghiệp Khai Thành 

Hiệp định có quy định riêng về xuất xứ và cơ chế tự vệ dành cho các loại hàng hóa 

được sản xuất hoặc gia công chế biến tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc Bán 

đảo Triều Tiên, được quy định trong Phụ lục (3-B) về 100 hàng hóa đặc biệt (Danh 

mục các hàng hóa này có thể được sửa đổi nếu được cả hai Bên đồng ý).  
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Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể trong Thông tư 

40/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc.  
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C/O MẪU VK DO VIỆT NAM CẤP 

      Reference No.   

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) VIET NAM-KOREA FREE TRADE AGREEMENT 

    PREFERENTIAL TARIFF 

     CERTIFICATE OF ORIGIN 

     (Combined Declaration and Certificate) 
           

2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)      

FORM VK 

  

              Issued in ______________ (Country) 

                 

          See Notes Overleaf 
           
           

3. Means of transport and route (as far as known)  4. For Official Use  
             

     Departure date       

Preferential Tariff Treatment Given Under Viet Nam-

Korea Free Trade Agreement 

         
           

           

     Vessel's name/Aircraft etc.      Preferential Tariff Treatment Not Given (Please 

        state reason/s)  

 
      
       

            
     Port of Discharge     

      

 

   .................................................................................. 

 Signature of Authorized Signatory of the Importing Country 
                    
                 
5. Item 6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross weight or 10. Number and  

  number   numbers on   packages, description of  (see Overleaf Notes) other quantity    date of 

   packages   goods (including quantity     and value    invoices 

  

  where appropriate and HS 

  code of the good in the importing 

  country)     

(FOB only when 

RVC criterion is 

used)  
                

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct, that all the goods       carried out, that the declaration by the exporter is correct. 

      were produced in      

           

.............................................................       

(Country)       
           

      and that they comply with the origin requirements       

      specified for these goods in the Viet Nam-Korea        

      Free Trade Agreement for the goods exported to       

          

           

.............................................................       

(Importing Country)       

           

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorized signatory certifying authority 

  

13.Remarks           
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C/O MẪU KV DO HÀN QUỐC CẤP 

 

  

 
1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) 

Reference No. 

KOREA-VIET NAM FREE TRADE AGREEMENT 

PREFERENTIAL TARIFF 

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 

FORM KV 

 

Issued in (Country) 

 
See Notes Overleaf 

 

 
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country) 

 
3. Means of transport and route (as far as known) 

Departure date 

 
 

Vessel's name/Aircraft etc. 

 
 
 

Port of Discharge 

 
4. For Officia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................ 

Signatur  

 

 
l Use 
 

Preferential Tariff Treatment Given Under Korea-Viet 

Nam Free Trade Agreement 

 
Preferential Tariff Treatment Not Given (Please 

state reason/s) 

 

 
.................................................................. 

e of Authorized  Signatory of the Importing  Country 

5. Item 
 number 

6. Marks and 
numbers on 

packages 

7. Number and type  of 
packages, description of 

goods (including quantity 

where appropriate and HS 

code of the good in the importing 
country) 

 

8. Origin criterion  
(see Overleaf  Notes) 

9. Gross weight or 
other quantity and 

value (FOB only 

when RVC criterion 

is used) 

10. Number and 
date of invoices 

      

 

11. Declaration by the exporter 
 

The undersigned hereby declares that the above 

details and statement are correct, that all the goods 

were produced in 

 
............................................................. 

(Country) 

 
and that they comply with the origin requirements 

specified for these goods in the Korea-Viet Nam 

Free Trade Agreement for the goods exported to 

 
............................................................. 

(Importing Country) 

 
............................................................. 

Place and date, signature of 

authorized signatory 
 

 

12. Certification 
 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter 

is correct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
................................................................................ 

Place and date, signature and stamp of 

certifying authority 

13.Remarks 
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4.4. Thông tin thêm về thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Hàn Quốc 

Thủ tục nhập khẩu 

- Về giấy phép nhập khẩu: Trừ những loại hàng hóa đặc biệt, mọi loại hàng hóa có thể 

được nhập khẩu tự do vào Hàn Quốc mà không cần giấy phép.  

- Về thủ tục kiểm tra hàng hóa: Hàng hóa nhập khẩu bởi những công ty không vi phạm 

pháp luật thương mại, có tờ khai hải quan đã được Hải quan Hàn Quốc chấp thuận thì 

được thông quan mà không cần phải trải qua thủ tục kiểm tra thực tế; 

- Về trình tự khai hải quan: Tờ khai hải quan có thể gửi cho Hải quan trước khi tàu chở 

hàng cập cảng hoặc trước khi hàng hóa được dỡ tại khu vực kho ngoại quan. Sau khi tờ 

khai Hải quan được chấp nhận, nhà nhập khẩu thanh toán các nghĩa vụ thuế, phí cho hải 

quan trong vòng 15 ngày sau đó.  

Các yêu cầu về chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu: 

- Hóa đơn thương mại 

- Vận đơn: nhà nhập khẩu phải điền đầy đủ vào mẫu đơn của Ngân hàng mở L/C và phải 

ghi rõ cả tên và địa chỉ đơn vị nhận hàng; 

- Phiếu đóng gói: phải có tối thiểu 2 bản copy, 1 bản đính kèm thùng hàng, 1 bản gửi đến 

Ngân hàng đại diện (thường là ngân hàng mở LC), kèm theo đó là một bản mô tả chi 

tiết nội dung hàng hóa. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, các doanh 

nghiệp xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo form VK hoặc AK tại các phòng quản lý 

xuất nhập khẩu hoặc khai báo qua hệ thống Ecosys của Bộ Công Thương 
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Chương 5: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) được ký kết ngày 11/11/2011 và có 

hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Tương tự như các FTA truyền thống khác, FTA này chỉ bao gồm 

các cam kết về thương mại hàng hóa (thuế quan, quy tắc xuất xứ, các vấn đề/thủ tục liên quan 

đến hàng hóa), không có các cam kết về dịch vụ và đầu tư. 

VCFTA là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực châu Mỹ. 

5.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

5.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam  

Trong VCFTA, mức cam kết mở cửa của Việt Nam đối với sản phẩm rau quả của Chile là rất 

hạn chế, không có dòng thuế nào được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực, tất cả các dòng 

thuế đều có lộ trình xóa bỏ thuế dài (dài nhất là 13 năm). 

Bảng 21: Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng 

rau quả Chile theo VCFTA 

Chú thích: 

B10 Thuế nhập khẩu sẽ được cắt giảm dần đều trong 11 năm từ mức thuế suất cơ 

sở kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, và sẽ được xóa bỏ hoàn toàn vào ngày 

đầu tiên năm thứ 11 

B13 Thuế nhập khẩu sẽ được cắt giảm dần đều trong 14 năm từ mức thuế suất cơ 

sở kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, và sẽ được xóa bỏ hoàn toàn vào ngày 

đầu tiên năm thứ 14 

A Thuế nhập khẩu cơ sở sẽ được áp dụng (giữ nguyên) trong 5 năm đầu kể từ 

khi Hiệp định có hiệu lực, và sẽ được xóa bỏ (về 0%) từ ngày đầu tiên năm 

thứ 6 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

 Chương 7   

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được    

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   

0701.10.00 - Để làm giống 0 A 

0701.90.00 - Loại khác: 16 B10 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 20 B10 

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:   

 - - Hành tây:   

0703.10.11 - - - Củ giống 0 A 

0703.10.19 - - - Loại khác 18 B10 

 - - Hành, hẹ:   

0703.10.21 - - - Củ giống 0 A 

0703.10.29 - - - Loại khác 18 B10 

0703.20 - Tỏi:   

0703.20.10 - - Củ giống 0 A 

0703.20.90 - - Loại khác 20 B10 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:   

0703.90.10 - - Củ giống 0 A 

0703.90.90 - - Loại khác 20 B10 

    

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn 

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):   

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 20 B10 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 20 B10 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 20 B10 

0704.90 - Loại khác:   

 - - Bắp cải    

0704.90.11 - - - Cuộn tròn 20 B10 

0704.90.19 - - - Loại khác 20 B10 

0704.90.90 - - Loại khác 20 B10 

    

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 

  

 - Rau diếp, xà lách:   

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 20 B10 

0705.19.00 - - Loại khác 20 B10 

 - Rau diếp xoăn:   

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 20 B10 

0705.29.00 - - Loại khác 20 B10 

    

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0706.10 - Cà rốt và củ cải:   

0706.10.10 - - Cà rốt 18 B10 

0706.10.20 - - Củ cải 20 B10 

0706.90.00 - Loại khác 20 B10 

    

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 20 B10 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

    

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.   

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 22 B10 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :   

0708.20.10 - - Đậu Pháp 22 B10 

0708.20.20 - - Đậu dài 22 B10 

0708.20.90 - - Loại khác 22 B10 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 22 B10 

    

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.   

0709.20.00 - Măng tây 15 B10 

0709.30.00 - Cà tím 15 B10 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 15 B10 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 15 B10 

    

0709.59 - - Loại khác:   

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 15 B10 

0709.59.90 - - - Loại khác 15 B10 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta :   

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 13 B10 

0709.60.90 - - Loại khác 13 B10 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

15 B10 

 - Loại khác:   

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 15 B10 

0709.92.00 - - Ô liu 13 B10 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .) 13 B10 

0709.99 - - Loại khác: 13 B10 

    

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước), đông lạnh. 

  

0710.10.00 - Khoai tây 16 B10 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:   

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 19 B10 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 19 B10 

0710.29.00 - - Loại khác 19 B10 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

15 B10 

0710.40.00 - Ngô ngọt 19 B10 

0710.80.00 - Rau khác 19 B10 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 19 B10 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc 

ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được. 

  

0711.20 - Ôliu:   

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15 B10 

0711.20.90 - - Loại khác 15 B10 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:   

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B10 

0711.40.90 - - Loại khác 30 B10 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:   

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B10 

0711.51.90 - - - Loại khác 30 B10 

0711.59 - - Loại khác:   

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B10 

0711.59.90 - - - Loại khác 30 B10 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0711.90.10 - - Ngô ngọt 30 B10 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 30 B10 

 - - Nụ bạch hoa   

0711.90.31 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15 B10 

0711.90.39 - - - Loại khác 15 B10 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B10 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng 

khí sunphurơ 

30 B10 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B15 

0711.90.90 - - Loại khác 30 B15 

    

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng 

bột, nhưng chưa chế biến thêm. 

  

0712.20.00 - Hành tây 30 B10 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

  

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 B15 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 30 B15 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 30 B15 

0712.39 - - Loại khác:   

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 30 B15 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 30 B15 

0712.39.90 - - - Loại khác 30 B15 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0712.90.10 - - Tỏi 23 B10 

0712.90.90 - - Loại khác 23 B10 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

    

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hạt hoặc làm vỡ hạt. 

  

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):   

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.10.90 - - Loại khác 10 B10 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):   

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.20.90 - - Loại khác 10 B10 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):   

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

  

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.31.90 - - - Loại khác 10 B10 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ): 

  

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.32.90 - - - Loại khác 10 B10 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):   

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.33.90 - - - Loại khác 10 B10 

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

  

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.34.90 - - - Loại khác 10 B10 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):   

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.35.90 - - - Loại khác 10 B10 

0713.39 - - Loại khác:   

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.39.90 - - - Loại khác 10 B10 

0713.40 - Đậu lăng:   

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.40.90 - - Loại khác 10 B10 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 

  

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.50.90 - - Loại khác 10 B10 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): 0 A 

0713.90 - Loại khác:   

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 A 

0713.90.90 - - Loại khác 10 B10 

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các 

loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa 

thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. 

0714.10 - Sắn:   

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:   

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 10 B10 

0714.10.19 - - - Loại khác 10 B10 

 - - Loại khác:   

0714.10.91 - - - Đông lạnh 10 B10 

0714.10.99 - - - Loại khác 10 B10 

0714.20 - Khoai lang:   

0714.20.10 - - Đông lạnh 10 B10 

0714.20.90 - - Loại khác 10 B10 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :   

0714.30.10 - - Đông lạnh 10 B10 

0714.30.90 - - Loại khác 10 B10 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):   

0714.40.10 - - Đông lạnh 10 B10 

0714.40.90 - - Loại khác 10 B10 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):   

0714.50.10 - - Đông lạnh 10 B10 

0714.50.90 - - Loại khác 10 B10 

0714.90 - Loại khác:   

 - - Lõi cây cọ sago:   

0714.90.11 - - - Đông lạnh 10 B10 

0714.90.19 - - - Loại khác 10 B10 

 - - Loại khác:   

0714.90.91 - - - Đông lạnh 10 B10 

0714.90.99 - - - Loại khác 10 B10 

    

 Chương 8   

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam 

quýt hoặc các loại dưa 

  

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

  

 - Dừa:   

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 33 B10 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 33 B10 

0801.19 - - Loại khác: 33 B10 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):   

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 30 B10 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 30 B10 

 - Hạt điều:   

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 5 B5* 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 34 B10 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

    

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 

  

 - Quả hạnh nhân:   

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 28 B10 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 28 B10 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):   

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 26 B10 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 26 B13 

 - Quả óc chó:   

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 20 B10 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 20 B15 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):   

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 33 B10 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 33 B10 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):   

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 30 B10 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 30 B10 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):   

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 33 B10 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 33 B10 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 33 B10 

0802.80.00 - Quả cau 33 B10 

0802.90.00 - Loại khác 33 B10 

    

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.   

0803.10.00 - Chuối lá 34 B10 

0803.90 - Loại khác: 34 B10 

    

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi 

hoặc khô. 

  

0804.10.00 - Quả chà là 33 B10 

0804.20.00 - Quả sung, vả 33 B10 

0804.30.00 - Quả dứa 33 B10 

0804.40.00 - Quả bơ 20 B10 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:   

0804.50.10 - - Quả ổi 30 B10 

0804.50.20 - - Quả xoài 30 B10 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 30 B10 

    

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.   

0805.10 - Quả cam:   

0805.10.10 - - Tươi 32 P8 

0805.10.20 - - Khô 32 P2 
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0805.20 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và 

các loại giống lai chi cam quýt tương tự: 

32 P8 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 32 P2 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 

32 P8 

0805.90.00 - Loại khác 40 P1 

    

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.   

0806.10.00 - Tươi 19 B15 

0806.20.00 - Khô 19 B13 

    

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.   

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):   

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 33 B10 

0807.19.00 - - Loại khác 33 B10 

0807.20.00 - Quả đu đủ:   

0807.20.00.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) 33 B10 

0807.20.00.90 - - Loại khác 33 B13 

    

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.   

0808.10.00 - Quả táo (apples) 18 B15 

0808.30.00 - Quả lê 18 B10 

0808.40.00 - Quả mộc qua 18 B10 

    

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, 

tươi. 

  

0809.10.00 - Quả mơ 25 B10 

 - Quả anh đào:   

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 25 B10 

0809.29.00 - - Loại khác 25 B10 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 25 B10 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:   

0809.40.10 - - Quả mận 32 B10 

0809.40.20 - - Quả mận gai 32 B10 

    

08.10 Quả khác, tươi.   

0810.10.00 - Quả dâu tây 15 B10 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 15 B7 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 15 B10 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc 

chi Vaccinium 

15 B7 

0810.50.00 - Quả kiwi 9 B7 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 33 B10 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 33 B10 
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0810.90 - Loại khác:   

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 33 B10 

0810.90.20 - - Quả vải 33 B10 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 33 B10 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 33 B10 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 33 B10 

0810.90.60 - - Quả me 33 B10 

 - - Loại khác:   

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 33 B10 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 33 B10 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 33 B10 

0810.90.99 - - - Loại khác 33 B10 

    

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

  

0811.10.00 - Quả dâu tây 33 B10 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

33 B10 

0811.90.00 - Loại khác 33 B10 

    

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh 

hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay 

được. 

  

0812.10.00 - Quả anh đào 33 B10 

0812.90 - Quả khác:   

0812.90.10 - - Quả dâu tây 33 B10 

0812.90.90 - - Loại khác 33 B10 

    

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; 

hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này. 

  

0813.10.00 - Quả mơ 33 B10 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 33 B10 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 33 B10 

0813.40 - Quả khác:   

0813.40.10 - - Quả nhãn 33 B10 

0813.40.20 - - Quả me 33 B10 

0813.40.90 - - Quả khác 33 B10 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 

  

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về 

trọng lượng 

33 B10 
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0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng lượng 33 B10 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 33 B10 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại (kể cả quất) 

chiếm đa số về trọng lượng 

33 B10 

0813.50.90 - - Loại khác 33 B10 

    

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể 

cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời 

trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung 

dịch bảo quản khác. 

10 B10 

    

 Chương 20   

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần 

khác của cây 

  

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit 

acetic. 

  

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40 P1 

2001.90 - Loại khác:   

2001.90.10 - - Hành tây 38 B13 

2001.90.90 - - Loại khác 38 B10 

    

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

  

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:   

2002.10.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng 

nước 

32 B10 

2002.10.90 - - Loại khác 32 B10 

2002.90 - Loại khác:   

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 32 B10 

2002.90.20 - - Bột cà chua 32 B10 

2002.90.90 - - Loại khác 32 B10 

    

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

  

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 40 B10 

2003.90 - Loại khác:   

2003.90.10 - - Nấm cục (truffles) 40 B10 

2003.90.90 - - Loại khác 40 B10 

    

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ 

các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2004.10.00 - Khoai tây 15 12 
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2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 26 23 

2004.90.90 - - Loại khác 22 18 

    

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, 

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2005.10 - Rau đồng nhất:   

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 26 23 

2005.10.90 - - Loại khác 26 23 

2005.20 - Khoai tây:   

 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng que:   

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 17 14 

2005.20.19 - - - Loại khác 17 14 

 - - Loại khác:   

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 20 18 

2005.20.99 - - - Loại khác 20 18 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 23 20 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :   

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 23 20 

2005.59 - - Loại khác:   

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 23 20 

2005.59.90 - - - Loại khác 23 20 

2005.60.00 - Măng tây 23 20 

2005.70.00 - Ô liu 16 14 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 22 18 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2005.91.00 - - Măng tre 19 16 

2005.99 - - Loại khác:   

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 19 16 

2005.99.90 - - - Loại khác 19 16 

    

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

23 20 

    

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột 

nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được 

từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay 

chất tạo ngọt khác. 

  

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 23 20 

 - Loại khác:   

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 23 20 

2007.99 - - Loại khác:   
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2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu tây 22 18 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 26 23 

2007.99.90 - - - Loại khác 26 23 

    

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

  

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 

  

2008.11 - - Lạc:   

2008.11.10 - - - Lạc rang 17 14 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 17 14 

2008.11.90 - - - Loại khác 17 14 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:   

2008.19.10 - - - Hạt điều 21 17 

 - - - Loại khác:   

2008.19.91 - - - - Đã rang 17 14 

2008.19.99 - - - - Loại khác 17 14 

2008.20 - Dứa:   

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 26 23 

2008.20.90 - - Loại khác 26 23 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:   

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 26 23 

2008.30.90 - - Loại khác 26 23 

2008.40.00 - Quả lê 24 22 

2008.50.00 - Mơ 26 23 

2008.60 - Anh đào (Cherries):   

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 22 18 

2008.60.90 - - Loại khác 26 23 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:   

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 21 17 

2008.70.90 - - Loại khác 24 22 

2008.80.00 - Dâu tây 24 22 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 

  

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 26 23 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

  

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 21 17 

2008.93.90 - - - Loại khác 21 17 

    

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:   
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2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, 

không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

18 15 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

21 19 

2008.97.90 - - - Loại khác 21 19 

2008.99 - - Loại khác:   

2008.99.10 - - - Quả vải 26 23 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 26 23 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, 

không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

26 23 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

21 18 

2008.99.90 - - - Loại khác 21 18 

    

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

  

 - Nước cam ép:   

2009.11.00 - - Đông lạnh 20 18 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 20 18 

2009.19.00 - - Loại khác 20 18 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):   

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 24 22 

2009.29.00 - - Loại khác 24 22 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt   

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 24 22 

2009.39.00 - - Loại khác 24 22 

 - Nước dứa ép:   

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 24 22 

2009.49.00 - - Loại khác 24 22 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 26 24 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):   

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 23 21 

2009.69.00 - - Loại khác 21 19 

 - Nước táo ép:   

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 23 21 

2009.79.00 - - Loại khác 22 19 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:   

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

  

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 21 19 

2009.81.90 - - - Loại khác 21 19 
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2009.89 - - Loại khác:   

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 20 18 

 - - - Loại khác:   

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 21 19 

2009.89.99 - - - - Loại khác 21 19 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:   

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 21 19 

 - - Loại khác:   

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 21 19 

2009.90.99 - - - Loại khác 21 19 

 

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu 

ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện VCFTA giai đoạn 2018 – 2022.  

Bảng 22: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện VCFTA giai đoạn 2018-2022 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VCFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Chương 7      

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn 

được  

     

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.      

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0 0 

0701.90 - Loại khác:      

0701.90.10 -  -  Loại  thường  dùng  để  làm  khoai  tây  

chiên (chipping potatoes) 

9 7 6 4 3 

0701.90.90 - - Loại khác 9 7 6 4 3 

       

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 11 9 7 5 4 

       

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại 

rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

     

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:      

 - - Hành tây:      

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 10 8 7 5 3 

 - - Hành, hẹ:      

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.29 - - - Loại khác 10 8 7 5 3 

0703.20 - Tỏi:      
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0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.20.90 - - Loại khác 11 9 7 5 4 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:      

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.90.90 - - Loại khác 11 9 7 5 4 

       

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây 

họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

     

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):      

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 11 9 7 5 4 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 11 9 7 5 4 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 11 9 7 5 4 

0704.90 - Loại khác:      

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 11 9 7 5 4 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 11 9 7 5 4 

0704.90.90 - - Loại khác 11 9 7 5 4 

       

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau 

diếp xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc 

ướp lạnh. 

     

 - Rau diếp, xà lách:      

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 11 9 7 5 4 

0705.19.00 - - Loại khác 11 9 7 5 4 

 - Rau diếp xoăn:      

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus 

var. foliosum) 

11 9 7 5 4 

0705.29.00 - - Loại khác 11 9 7 5 4 

       

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ 

(salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri 

(radish) và các loại củ rễ ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0706.10 - Cà rốt và củ cải:      

0706.10.10 - - Cà rốt 10 8 7 5 3 

0706.10.20 - - Củ cải 11 9 7 5 4 

0706.90.00 - Loại khác 11 9 7 5 4 

       

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

11 9 7 5 4 

       



 

347 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất VCFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

     

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 12 10 8 6 4 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :      

0708.20.10 - - Đậu Pháp 12 10 8 6 4 

0708.20.20 - - Đậu dài 12 10 8 6 4 

0708.20.90 - - Loại khác 12 10 8 6 4 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 12 10 8 6 4 

       

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.      

0709.20.00 - Măng tây 8 7 5 4 3 

0709.30.00 - Cà tím 8 7 5 4 3 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 8 7 5 4 3 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 8 7 5 4 3 

       

0709.59 - - Loại khác:      

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 8 7 5 4 3 

0709.59.90 - - - Loại khác 8 7 5 4 3 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi 

Pimenta : 

     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 

7 6 5 4 2 

0709.60.90 - - Loại khác 7 6 5 4 2 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, 

rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong 

vườn) 

8 7 5 4 3 

 - Loại khác:      

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 8 7 5 4 3 

0709.92.00 - - Ô liu 7 6 5 4 2 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu 

(Cucurbita spp .) 

7 6 5 4 2 

0709.99 - - Loại khác:      

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 7 6 5 4 2 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 7 6 5 4 2 

0709.99.90 - - - Loại khác 7 6 5 4 2 

       

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh. 

     

0710.10.00 - Khoai tây 9 7 6 4 3 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:      
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0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 10 9 7 5 3 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 9 7 5 3 

0710.29.00 - - Loại khác 10 9 7 5 3 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, 

rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong 

vườn) 

8 7 5 4 3 

0710.40.00 - Ngô ngọt 10 9 7 5 3 

0710.80.00 - Rau khác 10 9 7 5 3 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 10 9 7 5 3 

       

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, 

ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong 

dung dịch bảo quản khác), nhưng không 

ăn ngay được. 

     

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 8 7 5 4 3 

0711.20.90 - - Loại khác 8 7 5 4 3 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:      

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 16 14 11 8 5 

0711.40.90 - - Loại khác 16 14 11 8 5 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:      

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 21 19 17 15 13 

0711.51.90 - - - Loại khác 21 19 17 15 13 

0711.59 - - Loại khác:      

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 21 19 17 15 13 

       

0711.59.90 - - - Loại khác 21 19 17 15 13 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0711.90.10 - - Ngô ngọt 21 19 17 15 13 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 

16 14 11 8 5 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 8 7 5 4 3 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

16 14 11 8 5 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại 

được bảo quản bằng khí sunphurơ 

16 14 11 8 5 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

21 19 17 15 13 

0711.90.90 - - Loại khác 21 19 17 15 13 
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07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, 

vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế 

biến thêm. 

     

0712.20.00 - Hành tây 16 14 11 8 5 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm 

nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

     

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 21 19 17 15 13 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 21 19 17 15 13 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 21 19 17 15 13 

0712.39 - - Loại khác:      

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 21 19 17 15 13 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 21 19 17 15 13 

0712.39.90 - - - Loại khác 21 19 17 15 13 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0712.90.10 - - Tỏi 13 10 8 6 4 

0712.90.90 - - Loại khác 13 10 8 6 4 

       

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

     

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):      

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.10.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):      

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.20.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):      

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper 

hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

     

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  

hoặc 

Vigna angularis ): 

     

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris): 

     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 
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0713.33.90 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

       

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  subterranea   

hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

     

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):      

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.39 - - Loại khác:      

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.40 - Đậu lăng:      

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.40.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu 

ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. 

minor) : 

     

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.50.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan):      

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.90 - Loại khác:      

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.90.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

       

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, 

khoai lang và các loại củ và rễ tương tự 

có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, 

tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã 

hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng 

viên; lõi cây cọ sago. 

     

0714.10 - Sắn:      

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:      

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 5 5 4 3 2 

0714.10.19 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

 - - Loại khác:      

0714.10.91 - - - Đông lạnh 5 5 4 3 2 
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0714.10.99 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0714.20 - Khoai lang:      

0714.20.10 - - Đông lạnh 5 5 4 3 2 

0714.20.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :      

0714.30.10 - - Đông lạnh 5 5 4 3 2 

0714.30.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):      

0714.40.10 - - Đông lạnh 5 5 4 3 2 

0714.40.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):      

0714.50.10 - - Đông lạnh 5 5 4 3 2 

0714.50.90 - - Loại khác 5 5 4 3 2 

0714.90 - Loại khác:      

 - - Lõi cây cọ sago:      

0714.90.11 - - - Đông lạnh 5 5 4 3 2 

0714.90.19 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

 - - Loại khác:      

0714.90.91 - - - Đông lạnh 5 5 4 3 2 

0714.90.99 - - - Loại khác 5 5 4 3 2 

       

 Chương 8      

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả 

thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 

     

       

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt 

điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 

     

 - Dừa:      

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 18 15 12 9 6 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 18 15 12 9 6 

0801.19 - - Loại khác:      

0801.19.10 - - - Dừa non 18 15 12 9 6 

0801.19.90 - - - Loại khác 18 15 12 9 6 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):      

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 16 14 11 8 5 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 16 14 11 8 5 

 - Hạt điều:      

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 5 0 0 0 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 19 15 12 9 6 
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08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

     

 - Quả hạnh nhân:      

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 15 13 10 8 5 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 15 13 10 8 5 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):      

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 14 12 9 7 5 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 17 15 13 11 9 

 - Quả óc chó:      

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 11 9 7 5 4 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 14 12 9 7 5 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):      

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 18 15 12 9 6 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 18 15 12 9 6 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):      

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 16 14 11 8 5 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 16 14 11 8 5 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):      

       

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 18 15 12 9 6 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 18 15 12 9 6 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 18 15 12 9 6 

0802.80.00 - Quả cau 18 15 12 9 6 

0802.90.00 - Loại khác 18 15 12 9 6 

       

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.      

0803.10.00 - Chuối lá 19 15 12 9 6 

0803.90 - Loại khác:      

0803.90.10 - - Chuối ngự 19 15 12 9 6 

0803.90.90 - - Loại khác 19 15 12 9 6 

       

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và 

măng cụt, tươi hoặc khô. 

     

0804.10.00 - Quả chà là 18 15 12 9 6 

0804.20.00 - Quả sung, vả 18 15 12 9 6 

0804.30.00 - Quả dứa 18 15 12 9 6 

0804.40.00 - Quả bơ 11 9 7 5 4 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:      

0804.50.10 - - Quả ổi 16 14 11 8 5 

0804.50.20 - - Quả xoài 16 14 11 8 5 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 16 14 11 8 5 
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08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.      

0805.10 - Quả cam:      

0805.10.10 - - Tươi 25 23 22 20 19 

0805.10.20 - - Khô 32 32 32 32 32 

 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam 

quýt tương tự: 

     

0805.21.00 - - Quả quýt các loại (kể cả quất) 25 23 22 20 19 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 25 23 22 20 19 

0805.29.00 - - Loại khác 25 23 22 20 19 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 32 32 32 32 32 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum) và quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

     

0805.50.10 - - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum ) 

25 23 22 20 19 

0805.50.20 - - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, 

Citrus latifolia ) 

25 23 22 20 19 

0805.90.00 - Loại khác 40 40 40 40 40 

       

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.      

0806.10.00 - Tươi 13 12 11 10 8 

0806.20.00 - Khô 12 11 10 8 7 

       

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và 

đu đủ, tươi. 

     

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):      

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 18 15 12 9 6 

0807.19.00 - - Loại khác 18 15 12 9 6 

0807.20.00 - Quả đu đủ:      

0807.20.00.1

0 

- - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) 18 15 12 9 6 

0807.20.00.9

0 

- - Loại khác 21 19 17 14 12 

       

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, 

tươi. 

     

0808.10.00 - Quả táo (apples) 12 11 10 9 8 

0808.30.00 - Quả lê 10 8 7 5 3 

0808.40.00 - Quả mộc qua 10 8 7 5 3 
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08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), 

mận và mận gai, tươi. 

     

0809.10.00 - Quả mơ 14 11 9 7 5 

 - Quả anh đào:      

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 14 11 9 7 5 

0809.29.00 - - Loại khác 14 11 9 7 5 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 14 11 9 7 5 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:      

0809.40.10 - - Quả mận 17 15 12 9 6 

0809.40.20 - - Quả mận gai 17 15 12 9 6 

       

08.10 Quả khác, tươi.      

0810.10.00 - Quả dâu tây 8 7 5 4 3 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 

6 4 2 0 0 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc 

đỏ 

8 7 5 4 3 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các 

loại quả khác thuộc chi Vaccinium 

6 4 2 0 0 

0810.50.00 - Quả kiwi 3 2 1 0 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 18 15 12 9 6 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 18 15 12 9 6 

0810.90 - Loại khác:      

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 18 15 12 9 6 

0810.90.20 - - Quả vải 18 15 12 9 6 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 18 15 12 9 6 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 18 15 12 9 6 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 18 15 12 9 6 

0810.90.60 - - Quả me 18 15 12 9 6 

0810.90.70 - - Quả khế 18 15 12 9 6 

 - - Loại khác:      

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 18 15 12 9 6 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 18 15 12 9 6 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 18 15 12 9 6 

       

0810.90.94 - - - Quả lựu (Punica spp .), quả mãng cầu 

hoặc quả  na  (Annona  spp .),  quả  roi  

(bell  fruit) (Syzygium  spp.,  Eugenia  spp. 

),  quả  thanh  trà (Bouea  spp .),  quả  

chanh  leo  (dây)  (Passiflora spp. ), quả 

18 15 12 9 6 
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sấu đỏ (Sandoricum spp .), quả táo ta 

(Ziziphus  spp .)  và quả dâu da đất  

(Baccaurea spp .) 

0810.90.99 - - - Loại khác 18 15 12 9 6 

       

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa 

hấp chín hoặc luộc chín trong nước, 

đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

     

0811.10.00 - Quả dâu tây 18 15 12 9 6 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ 

(loganberries), quả lý chua đen, trắng hoặc 

đỏ và quả lý gai 

18 15 12 9 6 

0811.90.00 - Loại khác 18 15 12 9 6 

       

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản 

tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, 

ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 

dung dịch bảo quản khác), nhưng không 

ăn ngay được. 

     

0812.10.00 - Quả anh đào 18 15 12 9 6 

0812.90 - Quả khác:      

0812.90.10 - - Quả dâu tây 18 15 12 9 6 

0812.90.90 - - Loại khác 18 15 12 9 6 

       

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 

08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả 

hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương 

này. 

     

0813.10.00 - Quả mơ 18 15 12 9 6 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 18 15 12 9 6 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 18 15 12 9 6 

0813.40 - Quả khác:      

0813.40.10 - - Quả nhãn 18 15 12 9 6 

0813.40.20 - - Quả me 18 15 12 9 6 

0813.40.90 - - Quả khác 18 15 12 9 6 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc 

quả khô thuộc Chương này: 

     

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil 

nuts) chiếm đa số về trọng lượng 

18 15 12 9 6 
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0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về 

trọng lượng 

18 15 12 9 6 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 18 15 12 9 6 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các 

loại (kể cả quất) chiếm đa số về trọng lượng 

18 15 12 9 6 

0813.50.90 - - Loại khác 18 15 12 9 6 

       

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc 

các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông 

lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong 

nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong 

các dung dịch bảo quản khác. 

5 5 4 3 2 

       

 Chương 20      

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch 

(nuts) hoặc các phần khác của cây 

     

       

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần 

ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. 

     

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40 40 40 40 40 

2001.90 - Loại khác:      

2001.90.10 - - Hành tây 24 22 19 16 14 

2001.90.90 - - Loại khác 21 17 14 10 7 

       

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm 

hoặc axit axetic. 

     

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:      

2002.10.00.1

0 

- - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng 

hơi hoặc luộc bằng nước 

17 15 12 9 6 

2002.90 - Loại khác:      

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 17 15 12 9 6 

2002.90.20 - - Bột cà chua 17 15 12 9 6 

2002.90.90 - - Loại khác 17 15 12 9 6 

       

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến 

hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

     

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 22 18 15 11 7 

2003.90 - Loại khác:      
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2003.90.10 - - Nấm cục (truffles) 22 18 15 11 7 

2003.90.90 - - Loại khác 22 18 15 11 7 

       

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm 

hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các 

sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

     

2004.10.00 - Khoai tây 15 12 10 7 5 

       

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 

26 23 20 17 14 

2004.90.90 - - Loại khác 22 18 15 11 7 

       

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm 

hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ 

các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

     

2005.10 - Rau đồng nhất:      

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 26 23 20 17 14 

2005.10.90 - - Loại khác 26 23 20 17 14 

2005.20 - Khoai tây:      

 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và 

dạng que: 

     

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 17 14 11 8 6 

2005.20.19 - - - Loại khác 17 14 11 8 6 

 - - Loại khác:      

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 20 18 16 13 11 

2005.20.99 - - - Loại khác 20 18 16 13 11 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 23 20 18 15 13 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :      

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 23 20 18 15 13 

2005.59 - - Loại khác:      

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 23 20 18 15 13 

2005.59.90 - - - Loại khác 23 20 18 15 13 

2005.60.00 - Măng tây 23 20 18 15 13 

2005.70.00 - Ô liu 16 14 11 8 5 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 22 18 15 11 7 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2005.91.00 - - Măng tre 19 16 13 10 6 

2005.99 - - Loại khác:      
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2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 19 16 13 10 6 

2005.99.90 - - - Loại khác 19 16 13 10 6 

       

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các 

phần khác của cây, được bảo quản bằng 

đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường). 

23 20 18 15 13 

       

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc 

chi cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ 

quả hoặc quả hạch (nuts), thu được từ 

quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt khác. 

     

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 23 20 18 15 13 

 - Loại khác:      

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 23 20 18 15 13 

2007.99 - - Loại khác:      

       

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa 

hoặc dâu tây 

22 18 15 11 7 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 26 23 20 17 14 

2007.99.90 - - - Loại khác 26 23 20 17 14 

       

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  

được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi 

khác. 

     

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc 

chưa pha trộn với nhau: 

     

2008.11 - - Lạc:      

2008.11.10 - - - Lạc rang 17 14 11 8 6 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 17 14 11 8 6 

2008.11.90 - - - Loại khác 17 14 11 8 6 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:      

2008.19.10 - - - Hạt điều 21 17 14 10 7 

 - - - Loại khác:      

2008.19.91 - - - - Đã rang 17 14 11 8 6 

2008.19.99 - - - - Loại khác 17 14 11 8 6 

2008.20 - Dứa:      
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2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 26 23 20 17 14 

2008.20.90 - - Loại khác 26 23 20 17 14 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:      

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu 

26 23 20 17 14 

2008.30.90 - - Loại khác 26 23 20 17 14 

2008.40.00 - Quả lê 24 22 19 16 14 

2008.50.00 - Mơ 26 23 20 17 14 

2008.60 - Anh đào (Cherries):      

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu 

22 18 15 11 7 

2008.60.90 - - Loại khác 26 23 20 17 14 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:      

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu 

21 17 14 10 7 

2008.70.90 - - Loại khác 24 22 19 16 14 

2008.80.00 - Dâu tây 24 22 19 16 14 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại 

thuộc phân nhóm 2008.19: 

     

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 26 23 20 17 14 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu 

21 17 14 10 7 

2008.93.90 - - - Loại khác 21 17 14 10 7 

       

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:      

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn 

được khác của cây, không bao gồm quả 

hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

18 15 12 9 6 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

21 19 17 14 12 

2008.97.90 - - - Loại khác 21 19 17 14 12 

2008.99 - - Loại khác:      

2008.99.10 - - - Quả vải 26 23 20 17 14 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 26 23 20 17 14 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn 

được khác của cây, không bao gồm quả 

26 23 20 17 14 
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hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

21 18 16 14 11 

2008.99.90 - - - Loại khác 21 18 16 14 11 

       

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm 

nho) và nước rau ép, chưa lên men và 

chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

     

 - Nước cam ép:      

2009.11.00 - - Đông lạnh 20 18 16 15 13 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không 

quá 20 20 18 16 15 13 

2009.19.00 - - Loại khác 20 18 16 15 13 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi 

chùm): 

     

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 24 22 20 18 15 

2009.29.00 - - Loại khác 24 22 20 18 15 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam 

quýt 

     

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 24 22 20 18 15 

2009.39.00 - - Loại khác 24 22 20 18 15 

 - Nước dứa ép:      

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 24 22 20 18 15 

2009.49.00 - - Loại khác 24 22 20 18 15 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 26 24 21 19 17 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):      

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 23 21 19 17 14 

2009.69.00 - - Loại khác 21 19 17 14 12 

 - Nước táo ép:      

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 23 21 19 17 15 

2009.79.00 - - Loại khác 22 19 17 15 12 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:      

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 21 19 17 16 14 

2009.81.90 - - - Loại khác 21 19 17 16 14 
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2009.89 - - Loại khác:      

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 20 18 16 13 11 

 - - - Loại khác:      

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 21 19 17 16 14 

2009.89.99 - - - - Loại khác 21 19 17 16 14 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:      

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 21 19 17 16 14 

 - - Loại khác:      

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 21 19 17 16 14 

2009.90.99 - - - Loại khác 21 19 17 16 14 

       

 

5.1.2. Cam kết từ phía Chile  

Khác với nhiều nước trên thế giới, Chile hiện chỉ áp dụng một mức thuế suất MFN duy nhất 

(mức 6%) cho tất cả các loại hàng hóa từ các nước thành viên WTO. Tham gia VCFTA, Chile 

cam kết xóa bỏ thuế quan cho tất cả các dòng thuế đối với sản phẩm rau quả thuộc Chương 7,8 

và 20 ngay khi Hiệp định có hiệu lực từ năm 2016. 

Bảng 23: Lộ trình cắt giảm thuế của Chile áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam 

theo VCFTA 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế 

suất cơ 

sở (%) 

Lộ trình 

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   

0701.10 - Để làm giống   

0701.1010 -- «In vitro» nguyên liệu nhân giống của giống Solanum 

tuberosum 

 

6 

 

EIF 

0701.1090 -- Loại khác 6 EIF 

0701.9000 -Loại khác 6 EIF 

0702.0000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 6 EIF 

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:   

 - - Hành tây:   

0703.1011 - - - Củ giống 6 EIF 

0703.1019 - - - Loại khác 6 EIF 

0703.1020 --Hẹ 6 EIF 
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0703.20 - Tỏi   

0703.2010 - - - Củ giống 6 EIF 

0703.2090 - - - Loại khác 6 EIF 

0703.9000 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: 6 EIF 

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0704.1000 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): 6 EIF 

0704.2000 - Cải Bruc-xen 6 EIF 

0704.9000 - Loại khác 6 EIF 

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 

  

 - Rau diếp, xà lách:   

0705.1100 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 6 EIF 

0705.1900 - - Loại khác 6 EIF 

 - Rau diếp xoăn:   

0705.2100 -- Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 6 EIF 

0705.29 --Loại khác   

0705.2910 ---Rau diếp xoăn loại Cicchorium (Cicchorium ssp.) 6 EIF 

0705.2920 ---Rau diếp xoăn loại Chicory (Cicchorium endibia) 6 EIF 

0705.2990 ---Loại khác 6 EIF 

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0706.1000 - Cà rốt và củ cải: 6 EIF 

0706.9000 -Loại khác 6 EIF 

0707.0000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 6 EIF 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.   

0708.1000 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 6 EIF 

0708.2000 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 6 EIF 

0708.9000 - Các loại rau đậu khác 6 EIF 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.   

0709.20 - Măng tây   

0709.2010 -- Hữu cơ 6 EIF 

0709.2090 -- Loại khác 6 EIF 

0709.3000 - Cà tím 6 EIF 

0709.4000 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 6 EIF 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0709.5100 - - Nấm thuộc chi Agaricus 6 EIF 

0709.59 - - Loại khác:   

0709.5910 --- Hữu cơ 6 EIF 

0709.5990 --- Loại khác 6 EIF 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta :   
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0709.6010 --Ớt ngọt 6 EIF 

0709.6020 --Ớt Chile  6 EIF 

0709.6090 --Loại khác 6 EIF 

0709.7000 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

 

6 

 

EIF 

 - Loại khác   

0709.9100 - - Hoa a-ti-sô 6 EIF 

0709.9200 - - Ô liu 6 EIF 

0709.93 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .)   

0709.9310 --- Bí ngô bảo quản (Cucurbita máxima) 6 EIF 

0709.9320 --- Bí ngô Nhật (Cucurbita moschata x Cucurbita máxima)  

6 

 

EIF 

0709.9330 --- Các loại bí ngô Cucurbita  6 EIF 

0709.9340 --- Bí ngòi (Bí Italia) (Cucurbita pepo) 6 EIF 

0709.9390 --- Loại khác 6 EIF 

0709.99 -- Loại khác:   

0709.9910 --- Hữu cơ 6 EIF 

0709.9990 --- Loại khác 6 EIF 

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước), đông lạnh. 

  

0710.1000 - Khoai tây 6 EIF 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:   

0710.2100 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 6 EIF 

0710.2200 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 6 EIF 

0710.29 --Loại khác   

0710.2910 ---Đậu răng ngựa (Vicia faba) 6 EIF 

0710.2990 ---Loại khác 6 EIF 

0710.3000 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

 

6 

 

EIF 

0710.4000 - Ngô ngọt 6 EIF 

0710.80 - Rau khác   

0710.8010 --Súp lơ trắng (Brassica oleracea var. Botrytis L.) 6 EIF 

0710.8020 --Súp lơ xanh (Brassica olaracea var. Botrytis L. Var. 

Symosa) 

6 EIF 

0710.8030 --Nấm rơm và các loại nấm khác 6 EIF 

 -- Măng tây:   

0710.8041 --- Hữu cơ 6 EIF 

0710.8049 --- Loại khác 6 EIF 

 -- Loại khác   

0710.8091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0710.8099 --- Loại khác 6 EIF 

0710.9000 - Hỗn hợp các loại rau 6 EIF 
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07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc 

ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được. 

  

0711.20 -Ô liu   

0711.2010 --Ngâm muối 6 EIF 

0711.2090 --Loại khác 6 EIF 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:   

0711.4010 --Ngâm muối 6 EIF 

0711.4090 --Loại khác 6 EIF 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0711.5100 -- Nấm thuộc chi Agaricus: 6 EIF 

0711.5900 --Loại khác 6 EIF 

0711.9000 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 6 EIF 

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 

  

0712.2000 - Hành tây 6 EIF 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

  

0712.31 -- Nấm thuộc chi Agaricus   

0712.3110 ---Còn nguyên 6 EIF 

0712.3120 ---Đã cắt  6 EIF 

0712.3190 ---Loại khác 6 EIF 

0712.32 -- Mộc nhĩ (Auricularia spp.)   

0712.3210 ---Còn nguyên 6 EIF 

0712.3220 ---Đã cắt  6 EIF 

0712.3290 ---Loại khác 6 EIF 

0712.33 -- Nấm nhầy (Tremella spp.)   

0712.3310 ---Còn nguyên 6 EIF 

0712.3320 ---Đã cắt  6 EIF 

0712.3390 ---Loại khác 6 EIF 

0712.39 --Loại khác   

0712.3910 ---Còn nguyên 6 EIF 

0712.3920 ---Đã cắt  6 EIF 

0712.3990 ---Loại khác 6 EIF 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0712.9010 --Tỏi tây 6 EIF 

 -- Cà chua   

0712.9031 --- Hữu cơ 6 EIF 

0712.9039 --- Loại khác 6 EIF 

0712.9040 --Cần tây 6 EIF 

0712.9050 --Tỏi 6 EIF 
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 -- Bí ngô   

0712.9061 --- Hữu cơ 6 EIF 

0712.9069 --- Loại khác 6 EIF 

 -- Ngô ngọt (Zea mays var. Saccharata):   

0712.9071 --- Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0712.9072 --- Để bán 6 EIF 

0712.9079 --- Loại khác 6 EIF 

 -- Loại khác   

0712.9091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0712.9099 --- Loại khác 6 EIF 

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hạt hoặc làm vỡ hạt. 

  

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):   

0713.1010 - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.1090 - - Loại khác 6 EIF 

0713.2000 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): 6 EIF 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):   

0713.31 -- Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna 

radiata (L.) Wilczek: 

  

0713.3110 - - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.3190 - - - Loại khác 6 EIF 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis): 

  

0713.3210 - - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.3290 - - - Loại khác 6 EIF 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):   

0713.3310 - - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.3390 - - - Loại khác 6 EIF 

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

  

0713.3410 - - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.3490 - - - Loại khác 6 EIF 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):   

0713.3510 - - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.3590 - - - Loại khác  6 EIF 

0713.39 -- Loại khác   

0713.3910 - - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.3990 - - - Loại khác  6 EIF 

0713.4000 - Đậu lăng: 6 EIF 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa (Vicia faba 

var. equina, Vicia faba var. minor) : 
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0713.5010 - - Phù hợp để gieo trồng 6 EIF 

0713.5090 - - Loại khác 6 EIF 

0713.6000 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): 6 EIF 

0713.9000 -Loại khác 6 EIF 

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các 

loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin 

cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái 

lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. 

  

0714.1000 - Sắn: 6 EIF 

0714.2000 -Khoai lang 6 EIF 

0714.3000 -Củ từ (Dioscorea spp.) 6 EIF 

0714.4000 - Khoai sọ (Colocasia spp.) 6 EIF 

0714.5000 - Khoai môn (malanga)* (Xanthosoma spp.) 6 EIF 

0714.9000 -Loại khác 6 EIF 

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

  

 - Dừa:   

0801.1100 - - Đã qua công đoạn làm khô 6 EIF 

0801.1200 - - Dừa còn nguyên sọ 6 EIF 

0801.1900 - - Loại khác: 6 EIF 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):   

0801.2100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0801.2200 - - Đã bóc vỏ 6 EIF 

 - Hạt điều:   

0801.3100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0801.3200 - - Đã bóc vỏ 6 EIF 

08.02 Các loại hạt khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc 

lột vỏ. 

  

 - Hạnh nhân:   

0802.1100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0802.12 - - Đã bóc vỏ   

0802.1210 ---Nguyên hạt 6 EIF 

0802.1290 ---Loại khác 6 EIF 

 - Hạt phỉ (Corylus spp.):   

0802.2100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0802.2200 - - Đã bóc vỏ 6 EIF 

 - Óc chó:   

0802.3100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0802.32 - - Đã bóc vỏ   

0802.3210 ---Nguyên hạt 6 EIF 

0802.3290 ---Loại khác 6 EIF 

 - Hạt dẻ (Chestnuts) (Castanea spp.):   
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0802.4100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0802.4200 - - Đã bóc vỏ 6 EIF 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):   

0802.5100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0802.5200 - - Đã bóc vỏ 6 EIF 

 -  Hạt Macadamia    

0802.6100 - - Chưa bóc vỏ 6 EIF 

0802.6200 - - Đã bóc vỏ 6 EIF 

0802.7000 - Hạt Cola (Cola spp.) 6 EIF 

0802.8000 - Quả cau 6 EIF 

0802.9000 -Loại khác 6 EIF 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.   

0803.1000 - Chuối lá 6 EIF 

0803.9000 - Loại khác: 6 EIF 

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi 

hoặc khô. 

  

0804.1000 - Quả chà là 6 EIF 

0804.2000 - Quả sung, vả 6 EIF 

0804.3000 - Quả dứa 6 EIF 

0804.40 - Quả bơ   

 -- Bơ Hass    

0804.4011 --- Hữu cơ 6 EIF 

0804.4019 --- Loại khác: 6 EIF 

0804.4020 --Bơ Fuerte 6 EIF 

 -- Loại khác:   

0804.4091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0804.4099 --- Loại khác: 6 EIF 

0804.5000 - Quả ổi, xoài và măng cụt: 6 EIF 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.   

0805.1000 - Quả cam: 6 EIF 

0805.20 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và 

các loại giống lai chi cam quýt tương tự:and similar citrus 

hybrids: 

  

0805.2010 - - Quả quýt các loại (kể cả quất) 6 EIF 

0805.2020 - - Cam nhỏ (Clementines) 6 EIF 

0805.2030 -- Cam chanh (Citrus reticulata x citrus sinensis) 6 EIF 

0805.2090 -- Loại khác 6 EIF 

0805.4000 -Quả nho 6 EIF 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 

  

0805.5010 - - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum ) 6 EIF 

0805.5020 - - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ) 6 EIF 
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0805.5090 -- Loại khác 6 EIF 

0805.9000 - Loại khác 6 EIF 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.   

0806.10 -Tươi   

 -- Nho không hạt giống Thompson (Sultanina)    

0806.1011 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1019 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Nho không hạt giống Flame    

0806.1021 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1029 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Nho đỏ có hạt giống Red globe variety:   

0806.1031 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1039 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Nho giống Ribier    

0806.1041 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1049 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Nho không hạt giống Crimson    

0806.1051 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1059 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Nho đen không hạt    

0806.1061 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1069 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Nho giống Sugraone    

0806.1071 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1079 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Nho không hạt giống Ruby    

0806.1081 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1089 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Loại khác:   

0806.1091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0806.1099 --- Loại khác: 6 EIF 

0806.20 -Khô   

0806.2010 -- Nho chuỗi ngọc 6 EIF 

0806.2090 --Loại khác 6 EIF 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.   

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu)::   

0807.1100 - - Quả dưa hấu 6 EIF 

0807.1900 - - Loại khác 6 EIF 

0807.2000 - Quả đu đủ: 6 EIF 

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.   

0808.10 - Quả táo (apples)   

0808.1010 --Táo giống Richared Delicious 6 EIF 
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 -- Táo giống Royal gala    

0808.1021 --- Hữu cơ 6 EIF 

0808.1029 --- Loại khác: 6 EIF 

0808.1030 --Táo giống Red Starking 6 EIF 

 -- Táo giống Fuji    

0808.1041 --- Hữu cơ 6 EIF 

0808.1049 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Táo giống Braeburn    

0808.1051 --- Hữu cơ 6 EIF 

0808.1059 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Táo giống Granny smith    

0808.1061 --- Hữu cơ 6 EIF 

0808.1069 --- Loại khác: 6 EIF 

0808.1070 -- Táo giống Red Chief 6 EIF 

 -- Loại khác:   

0808.1091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0808.1099 --- Loại khác: 6 EIF 

0808.30 - Lê   

0808.3010 -- Lê giống Packham’s triumph  6 EIF 

0808.3020 -- Lê giống châu Á 6 EIF 

0808.3030 -- Lê giống Abate fetel  6 EIF 

0808.3040 -- Lê giống Bartlett  6 EIF 

0808.3050 -- Lê giống Beurre bosc  6 EIF 

0808.3060 -- Lê giống Coscia  6 EIF 

0808.3070 -- Lê giống D'Anjou  6 EIF 

0808.3090 -- Loại khác 6 EIF 

0808.4000 - Quả mộc qua 6 EIF 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, 

tươi. 

  

0809.1000 - Quả mơ 6 EIF 

 - Quả anh đào:   

0809.21 -- Quả anh đào chua (Prunus cerasus )   

0809.2110 --- Hữu cơ 6 EIF 

0809.2190 --- Loại khác: 6 EIF 

0809.29 -- Loại khác:   

 --- Quả anh đào ngọt (Prunus avium):   

0809.2911 --- Hữu cơ 6 EIF 

0809.2919 --- Loại khác: 6 EIF 

0809.2990 --- Loại khác: 6 EIF 

0809.30 - Quả đào, kể cả xuân đào   

0809.3010 --Xuân đào 6 EIF 

0809.3020 --Đào 6 EIF 
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0809.3090 -- Loại khác: 6 EIF 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:   

 -- Mận   

0809.4011 --- Hữu cơ 6 EIF 

0809.4019 --- Loại khác: 6 EIF 

0809.4020 --Mận gai 6 EIF 

08.10 Quả khác, tươi.   

0810.1000 - Quả dâu tây 6 EIF 

0810.20 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries)   

 -- Quả mâm xôi đen   

0810.2011 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.2019 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Dâu tằm   

0810.2021 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.2029 --- Loại khác: 6 EIF 

0810.2090 -- Loại khác: 6 EIF 

0810.3000 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 6 EIF 

0810.40 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác 

thuộc chi Vaccinium 

  

 -- Quả nam việt quất   

0810.4011 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.4019 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Quả mâm xôi đen   

0810.4021 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.4029 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpum):   

0810.4031 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.4039 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Loại khác:   

0810.4091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.4099 --- Loại khác: 6 EIF 

0810.50 - Quả Kiwi    

0810.5010 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.5090 --- Loại khác: 6 EIF 

0810.6000 - Quả sầu riêng 6 EIF 

0810.7000 - Quả hồng vàng 6 EIF 

0810.90 - Loại khác   

0810.9020 --Quả mãng cầu 6 EIF 

0810.9030 --Quả dưa vàng 6 EIF 

0810.9040 --Quả sơn trà 6 EIF 

0810.9050 -- mận và quả mơ lai 6 EIF 

 -- Quả Sarsaparrilla:   
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0810.9061 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.9069 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Loại khác:   

0810.9091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0810.9099 --- Loại khác: 6 EIF 

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác. 

  

0811.10 - Quả dâu tây   

0811.1010 --- Hữu cơ 6 EIF 

0811.1090 --- Loại khác: 6 EIF 

0811.20 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý 

chua đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

  

 -- Quả mâm xôi đen   

0811.2011 --- Hữu cơ 6 EIF 

0811.2019 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Quả dâu tằm   

0811.2021 --- Hữu cơ 6 EIF 

0811.2029 --- Loại khác: 6 EIF 

0811.2090 -- Loại khác: 6 EIF 

0811.90 - Loại khác:   

 -- Quả nam việt quất   

0811.9011 --- Hữu cơ 6 EIF 

0811.9019 --- Loại khác: 6 EIF 

0811.9020 --Quả mơ 6 EIF 

0811.9030 --Quả đào 6 EIF 

0811.9040 --Quả Kiwi 6 EIF 

0811.9050 --Quả táo 6 EIF 

0811.9060 --Quả nho 6 EIF 

0811.9090 --Loại khác 6 EIF 

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 

dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

  

0812.10 - Quả anh đào   

0812.1010 -- Hữu cơ, được bảo quản bằng khí sunphuro 6 EIF 

0812.1090 -- Loại khác 6 EIF 

0812.90 - Loại khác   

0812.9010 --Quả đào 6 EIF 

0812.9090 -- Loại khác 6 EIF 

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; 

hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này. 
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0813.1000 - Quả mơ  6 EIF 

0813.20 - Quả mận đỏ   

0813.2010 --- Hữu cơ 6 EIF 

0813.2090 --- Loại khác: 6 EIF 

0813.30 - Quả táo   

0813.3010 --- Hữu cơ 6 EIF 

0813.3090 --- Loại khác: 6 EIF 

0813.40 -Quả khác   

0813.4010 --Quả đào 6 EIF 

0813.4020 --Quả tầm xuân 6 EIF 

 -- Quả dâu tằm   

0813.4031 --- Hữu cơ 6 EIF 

0813.4039 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Quả nam việt quất   

0813.4041 --- Hữu cơ 6 EIF 

0813.4049 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Quả dâu tây   

0813.4051 --- Hữu cơ 6 EIF 

0813.4059 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Quả mộc qua   

0813.4061 --- Hữu cơ 6 EIF 

0813.4069 --- Loại khác: 6 EIF 

 -- Loại khác:   

0813.4091 --- Hữu cơ 6 EIF 

0813.4099 --- Loại khác: 6 EIF 

0813.5000 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này 

6 EIF 

0814.0000 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể 

cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời 

trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch 

bảo quản khác 
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EIF 

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic 

  

2001.1000 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 6 EIF 

2001.90 - Loại khác   

2001.9010 --Cây atiso 6 EIF 

2001.9020 --Cây bạch hoa 6 EIF 

2001.9030 --Hỗn hợp các loại rau 6 EIF 

2001.9090 --Loại khác 6 EIF 

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

  

2002.1000 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: 6 EIF 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế 

suất cơ 

sở (%) 

Lộ trình 

2002.90 - Loại khác   

 -- Nước cà chua hoặc bột cà chua dạng sệt, với 7% hoặc 

nhiều hơn dạng khô 

  

2002.9012 ---Với trị giá Brix hơn 30 nhưng không vượt quá 32 6 EIF 

2002.9019 --- Loại khác 6 EIF 

2002.9090 -- Loại khác 6 EIF 

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

  

2003.10 - Nấm thuộc chi Agaricus:   

2003.1010 --Còn nguyên 6 EIF 

2003.1090 --Loại khác 6 EIF 

2003.90 -Loại khác   

2003.9010 --Còn nguyên 6 EIF 

2003.9090 --Loại khác 6 EIF 

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các 

sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2004.1000 - Khoai tây 6 EIF 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2004.9010 --Măng tây 6 EIF 

2004.9090 -- Loại khác 6 EIF 

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ 

các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2005.1000 - Rau đồng nhất: 6 EIF 

2005.2000 - Khoai tây: 6 EIF 

2005.4000 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 6 EIF 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :   

2005.5100 - - Đã bóc vỏ 6 EIF 

2005.5900 - - Loại khác: 6 EIF 

2005.6000 - Măng tây 6 EIF 

2005.7000 - Ô liu 6 EIF 

2005.8000 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 6 EIF 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2005.9100 Măng tre 6 EIF 

2005.99 --Loại khác   

2005.9910 ---Tiêu ngọt 6 EIF 

2005.9990 ---Loại khác 6 EIF 

20.06 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

  

2006.0010 -Quả anh đào 6 EIF 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế 

suất cơ 

sở (%) 

Lộ trình 

2006.0020 -Hỗn hợp các loại quả 6 EIF 

2006.0090 -Loại khác 6 EIF 

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột 

nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được 

từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay 

chất tạo ngọt khác 

  

2007.1000 - Chế phẩm đồng nhất 6 EIF 

 - Loại khác   

2007.9100 -- Từ quả thuộc chi cam quýt 6 EIF 

2007.99 -- Loại khác   

 --- Quả đào:   

2007.9911 ---- Bột nhão từ quả 6 EIF 

2007.9912 ---- Mứt và thạch trái cây 6 EIF 

2007.9919 ---- Loại khác 6 EIF 

 --- Quả mơ   

2007.9921 ---- Bột nhão từ quả 6 EIF 

2007.9922 ---- Mứt và thạch trái cây 6 EIF 

2007.9929 ---- Loại khác 6 EIF 

 --- Quả táo   

2007.9931 ---- Bột nhão từ táo hữu cơ 6 EIF 

2007.9939 ---- Loại khác 6 EIF 

 --- Quả mâm xôi đen   

2007.9941 ---- Bột nhão từ quả mâm xôi hữu cơ, làm lạnh 6 EIF 

2007.9949 ---- Loại khác 6 EIF 

 --- Quả xoài   

2007.9951 ---- Bột nhão từ quả xoài hữu cơ 6 EIF 

2007.9959 ---- Loại khác 6 EIF 

 --- Loại khác   

2007.9991 ---- Hữu cơ 6 EIF 

2007.9999 ---- Loại khác 6 EIF 

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

  

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn 

với nhau: 

  

2008.11 -- Lạc:   

2008.1110 --- Lạc rang 6 EIF 

2008.1190 --- Loại khác 6 EIF 

2008.1900 -- Loại khác, kể cả hỗn hợp: 6 EIF 

2008.20 - Dứa:   

 -- Được chế biến, cả không đường lẫn thêm syrup    
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế 

suất cơ 

sở (%) 

Lộ trình 

2008.2011 ---Cắt miếng 6 EIF 

2008.2012 ---Cắt hạt lựu 6 EIF 

2008.2019 --- Loại khác 6 EIF 

2008.2090 -- Loại khác 6 EIF 

2008.3000 - Quả thuộc chi cam quýt: 6 EIF 

2008.4000 - Lê 6 EIF 

2008.5000 -Quả mơ 6 EIF 

2008.60 -Quả anh đào   

 -- Được chế biến, cả không đường lẫn thêm syrup   

2008.6011 ---Anh đào giống Maraschino và các giống tương tự 6 EIF 

2008.6019 --- Loại khác 6 EIF 

2008.6090 -- Loại khác 6 EIF 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào::   

 -- Được chế biến, cả không đường lẫn thêm syrup   

2008.7011 ---Cắt đôi 6 EIF 

2008.7019 --- Loại khác 6 EIF 

2008.7090 -- Loại khác 6 EIF 

2008.8000 -Quả dâu tây 6 EIF 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 

  

2008.9100 -- Lõi cây cọ 6 EIF 

2008.9300 -- Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 
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EIF 

2008.9700 -- Dạng hỗn hợp: 6 EIF 

2008.99 -- Loại khác   

2008.9910 ---Quả nho 6 EIF 

2008.9920 ---Quả mận 6 EIF 

2008.9930 ---Quả Kiwi  6 EIF 

2008.9990 --- Loại khác 6 EIF 

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

  

 - Nước cam ép:   

2009.1100 - - Đông lạnh 6 EIF 

2009.1200 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 6 EIF 

2009.1900 -- Loại khác 6 EIF 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):   

2009.2100 - - Với trị giá Brix không quá 20 6 EIF 

2009.2900 -- Loại khác 6 EIF 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt   

2009.3100 - - Với trị giá Brix không quá 20 6 EIF 

2009.3900 -- Loại khác 6 EIF 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế 

suất cơ 

sở (%) 

Lộ trình 

 - Nước dứa ép:   

2009.4100 - - Với trị giá Brix không quá 20 6 EIF 

2009.4900 -- Loại khác 6 EIF 

2009.5000 - Nước cà chua ép 6 EIF 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):   

2009.6100 -- Với trị giá Brix không quá 30 6 EIF 

2009.69 -- Loại khác   

2009.6910 ---Nước ép 6 EIF 

2009.6920 ---Hèm nho 6 EIF 

 - Nước táo ép:   

2009.7100 - - Với trị giá Brix không quá 20 6 EIF 

2009.79 -- Loại khác   

2009.7910 --Với trị giá Brix vượt quá 20 nhưng không quá 70 6 EIF 

 --- Với trị giá Brix vượt quá hoặc bằng 70:   

2009.7921 ---- Táo hữu cơ 6 EIF 

2009.7929 ---- Loại khác 6 EIF 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác::   

2009.8100 -- Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 
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EIF 

2009.89 -- Loại khác   

2009.8910 --- Nước ép từ quả mâm xôi đen 6 EIF 

2009.8920 --- Nước ép dâu tằm 6 EIF 

2009.8930 --- Nước ép đào 6 EIF 

2009.8940 --- Nước ép Kiwi 6 EIF 

2009.8950 --- Nước ép lê 6 EIF 

2009.8960 --- Nước ép mận 6 EIF 

2009.8970 --- Nước ép từ quả thuộc chi Capsicum hoặc Pimenta 6 EIF 

2009.8990 --- Loại khác 6 EIF 

2009.9000 - Nước ép hỗn hợp 6 EIF 

 

5.2. Quy tắc xuất xứ 

Quy tắc xuất xứ của VCFTA tương đối đơn giản, đa số hàng hóa chỉ cần có tỷ lệ nguyên vật 

liệu có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc Chile chiếm từ 40% trở lên hoặc qua chuyển đổi mã HS 

ở cấp 4 số là được hưởng ưu đãi thuế quan, chi tiết mô tả như sau: 

5.2.1. Quy tắc chung  

Trong VCFTA, hàng hóa được coi là có xuất xứ khi: 
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- Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt 

Nam/Chile; hoặc 

- Trường hợp 2: Hàng hóa được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam/Chile từ nguyên liệu có 

xuất xứ của các Nước thành viên 

- Trường hợp 3: Hàng hóa có một phần nguyên liệu không có xuất xứ hoặc không được 

sản xuất toàn bộ tại Việt Nam/Chile đó, nhưng đáp ứng các quy định về Quy tắc xuất 

xứ của VCFTA. 

Đối với trường hợp 3: Hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong hai điều kiện 

sau: 

- Tất cả nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa đó trải qua 

quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) ở cấp 4 số (có nghĩa là thay đổi nhóm). 

- Hàng hóa có hàm lượng giá trị khu vực (RVC) không dưới 40%, tính theo công thức 

quy định 

RVC được tính toán theo công thức như sau: 

RVC =  
(𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵− 𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑣ậ𝑡 𝑙𝑖ệ𝑢/ ℎà𝑛𝑔 ℎó𝑎 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ó 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑥ứ)

𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó: 

- Trị giá nguyên vật liệu hoặc hàng hóa không có xuất xứ là: 

o Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu hoặc việc nhập khẩu có thể được chứng minh; 

hoặc 

o Giá mua đầu tiên của các hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ của 

Bên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến. 

- Giá FOB là trị giá FOB của hàng hóa. Giá FOB này được xác định bằng cách cộng giá 

trị của các nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, lợi nhuận và các chi phí khác. 

5.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng  

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, VCFTA còn quy định 

Quy tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm. Theo đó, quy tắc cụ thể riêng cho các sản phẩm 

rau quả theo VCFTA như sau: 

Mã HS Mô tả Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Chương 7 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được  CC 
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Chương 8 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc 

họ cam quýt hoặc các loại dưa 

CC 

Chương 20 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) 

hoặc các phần khác của cây 

CTSH hoặc RVC 40% 

 

5.2.3. Các vấn đề khác  

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hàng hóa không đáp ứng tiêu chí thay đổi mã HS vẫn được coi là hàng hóa có xuất xứ nếu 

phần trị giá của nguyên vật liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra hàng hóa nhỏ hơn 

hoặc bằng 10% trị giá FOB của hàng hóa, và hàng hóa đáp ứng các quy định khác liên quan 

trong Hiệp định. 

 Quy tắc cộng gộp 

Giống như nhiều FTA khác, VCFTA cho phép cộng gộp xuất xứ, theo đó hàng hóa có xuất xứ 

tại một Bên, được sử dụng làm nguyên vật liệu tại một Bên khác để sản xuất ra một hàng hóa 

đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ tại Bên nơi diễn ra quá 

trình sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó.  

5.3.  Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: Mẫu VC 

o Chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC):phải thực hiện trên giấy trắng, khổ A4; phù hợp 

với mẫu quy định, nội dung thể hiện bằng bằng Tiếng Anh, do Tổ chức cấp chứng 

nhận xuất xứ của Bên xuất khẩu cấp (có con dấu truyền thống hoặc điện tử), có 

số tham chiếu riêng, chữ ký tay của cán bộ có thẩm quyền; 

o Bộ chứng nhận xuất xứ (Mẫu VC) của phía Chile chỉ bao gồm một bản gốc; phía 

Việt Nam gồm một bản gốc và hai bản sao. 

o Cơ quan cấp C/O của Việt Nam và Chile đều cấp C/O bản giấy, và cơ quan Hải 

quan hai Bên cũng chỉ chấp nhận C/O bản giấy 

o Tương tự ACFTA và AIFTA, VCFTA chỉ cho phép sửa lỗi trên mặt C/O có lỗi, 

không cho phép cấp C/O mới thay thế C/O bị lỗi. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ:  

o VCFTA áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, tức là Giấy chứng 

nhận xuất xứ ưu đãi được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc 

được Nhà nước ủy quyền 
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o VCFTA cho phép C/O được cấp trước, trong và sau thời điểm xuất khẩu, nhưng 

không quá 01 năm kể từ ngày xếp hàng lên tàu và phải đánh dấu “Issued 

Retroactively” 

 

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ trong VCFTA được quy định trong Thông tư số 

31/2013/TT-BCT ngày 15/11/2013 v/v Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

khu vực thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê.  
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C/O MẪU VC CỦA VIỆT NAM 

1. Exporter’s business name, address, 

country 

4. Reference No. :_______ 

VIETNAM – CHILE 

Free Trade Agreement 

FORM VC 
Issued in _______________________ 

(Country) 

  

2. Consignee’s name, address, country (See Overleaf Notes) 

  For Official Use 

  Preferential Tariff Treatment Given under FTA 

  Preferential Tariff Treatment Not Given under 

FTA (please state reason(s)) 

…………………………………….. 

Signature of Authorized Signatory of the 

Importing Country 

3. Means of transport and route (as far as 

known) 

Departure date: 

Vessel’s name/Aircraft etc: 

Port of Discharge: 

5 

  Issued Retroactively 

  Non-Party Invoicing 

  Certified True Copy 

6. Item 

number 

7. Marks and 

numbers of 

packages 

8. Number and type of 

packages, description of goods 

(including HS code) 

9. Origin 

criterion 

10. Gross 

weight or 

quantity 

11. Number and 

date of invoices 

  

  

          

12. Declaration by the exporter: 

The undersigned, hereby declares that the 

above details and statement are correct; that 

all the goods were produced in 

………………………………… 

(country) 

and that they comply with the origin 

requirements specified for these goods in the 

VCFTA 

…………………………….. 

Place and date, name, signature and company 

authorized signatory 

13. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter 

is correct. 

  

  

  

  

…………………………………… 

Place and date, signature and stamp of Issuing 

Authority 

                



 

381 

 

C/O MẪU VC CỦA CHILE 

1. Exporter’s business name, address, country 4. Reference No. :_______ 

VIETNAM – CHILE 

Free Trade Agreement 

FORM VC 
Issued in ______________________ 

(Country) 

  

2. Consignee’s name, address, country (See Overleaf Notes) 

  For Official Use 

  Preferential Tariff Treatment Given under FTA 

  Preferential Tariff Treatment Not Given under 

FTA (please state reason(s)) 

…………………………………….. 

Signature of Authorized Signatory of the Importing 

Country 

3. Means of transport and route (as far as 

known) 

Departure date: 

Vessel’s name/Aircraft etc: 

Port of Discharge: 

5 

  Issued Retroactively 

  Non-Party Invoicing 

  Certified True Copy 

6. Item 

number 

7. Marks and 

numbers of 

packages 

8. Number and type of packages, 

description of goods (including HS 

code) 

9. Origin 

criterion 

10. Gross 

weight or 

quantity 

11. Number and 

date of invoices 

  

  

          

12. Declaration by the exporter: 

The undersigned, hereby declares that the above 

details and statement are correct; that all the goods 

were produced in 

………………………………… 

(country) 

and that they comply with the origin requirements 

specified for these goods in the VCFTA 

…………………………….. 

Place and date, name, signature and company 

authorized signatory 

13. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter 

is correct. 

  

  

  

  

…………………………………… 

Place and date, signature and stamp of Issuing 

Authority 
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Chương 6: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) 

ASEAN và Ấn Độ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003. Trên 

cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 

1/1/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 

1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ. 

6.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

6.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong AIFTA, Việt Nam cam kết loại bỏ phần lớn các dòng thuế của mặt hàng rau quả cho 

các đối tác theo lộ trình 08 năm, còn lại theo lộ trình 12 năm. Việc xóa bỏ thuế quan với mặt 

hàng rau quả sẽ được hoàn thành từ ngày 31/12/2021. 

Bảng 24: Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt hàng 

rau quả theo AIFTA  

Chú thích: 

NT-1 Mức thuế MFN được giảm dần theo lộ trình từ 1/1/2010 đến 31/12/2018, 

và về 0 từ 31/12/2018 trở đi 

NT-2 Mức thuế MFN được giảm dần theo lộ trình từ 1/1/2010 đến 31/12/2021, 

và về 0 từ 31/12/2021 trở đi 

ST Mức thuế MFN trên 5% sẽ bị giảm xuống còn 5% theo lộ trình từ 

1/1/2010 đến 31/12/2021, và về 0 từ 31/12/2021 trở đi 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

 Chương 7   

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được   

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   

0701.10.00 - Để làm giống 0 NT-1 

0701.90 - Loại khác: 20 NT-1 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 20 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
 

 

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:   

 - - Hành tây:   

0703.10.11 - - - Củ giống 0 NT-1 

0703.10.19 - - - Loại khác 20 NT-1 

 - - Hành, hẹ:   

0703.10.21 - - - Củ giống 0 NT-1 

0703.10.29 - - - Loại khác 20 NT-1 

0703.20 - Tỏi:   

0703.20.10 - - Củ giống 0 NT-1 

0703.20.90 - - Loại khác 20 NT-1 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:   

0703.90.10 - - Củ giống 0 NT-1 

0703.90.90 - - Loại khác 20 NT-1 

07.04 
Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
 

 

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):   

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 20 NT-1 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 20 NT-1 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 20 NT-1 

0704.90 - Loại khác:   

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 20 NT-1 

0704.90.90 - - Loại khác 20 NT-1 

07.05 
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

 - Rau diếp, xà lách:   

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 20 NT-1 

0705.19.00 - - Loại khác 20 NT-1 

 - Rau diếp xoăn:   

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 20 NT-1 

0705.29.00 - - Loại khác 20 NT-1 

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

 

 

0706.10 - Cà rốt và củ cải:   

0706.10.10 - - Cà rốt 20 NT-1 

0706.10.20 - - Củ cải 20 NT-1 

0706.90.00 - Loại khác 20 NT-1 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 20 NT-1 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.   

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 30 NT-1 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 30 NT-1 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 30 NT-1 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.   

0709.10.00 - Hoa atiso 15 NT-1 

0709.20.00 - Măng tây 15 NT-1 

0709.30.00 - Cà tím 15 NT-1 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 15 NT-1 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 15 NT-1 

0709.52.00 - - Nấm cục 20 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0709.59.00 - - Loại khác: 15 NT-1 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta :   

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 15 NT-1 

0709.60.90 - - Loại khác 15 NT-1 

0709.70.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
15 

NT-1 

0709.90.00 - Loại khác: 15 NT-1 

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước), đông lạnh. 
 

 

0710.10.00 - Khoai tây 20 NT-1 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:   

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 25 NT-1 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 25 NT-1 

0710.29.00 - - Loại khác 30 NT-1 

0710.30.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
15 

NT-1 

0710.40.00 - Ngô ngọt 25 NT-1 

0710.80.00 - Rau khác 25 NT-1 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 25 NT-1 

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, 

ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong 

dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

 

 

0711.20 - Ôliu:   

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15 NT-1 

0711.20.90 - - Loại khác 15 NT-1 

0711.30 - Nụ bạch hoa (Capers)   

0711.30.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0711.30.90 - - Loại khác 15 NT-1 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:   

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 NT-1 

0711.40.90 - - Loại khác 30 NT-1 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus: 30 NT-1 

0711.59 - - Loại khác: 30 NT-1 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0711.90.10 - - Ngô ngọt 30 NT-1 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 30 NT-1 

0711.90.50 
- - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng 

khí sunphurơ 
30 

NT-1 

0711.90.90 - - Loại khác 30 NT-1 

07.12 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 
 

 

0712.20.00 - Hành tây 30 NT-1 

 
- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 
 

 

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 NT-1 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 30 NT-1 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 30 NT-1 

0712.39 - - Loại khác:   

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 30 NT-1 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 30 NT-1 

0712.39.90 - - - Loại khác 30 NT-1 

0712.90.00 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 25 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

07.13 
Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt 

hoặc làm vỡ hạt. 
 

 

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):   

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.10.90 - - Loại khác 25 NT-1 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):   

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.20.90 - - Loại khác 25 NT-1 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):   

0713.31 
- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna 

radiata (L.) Wilczek: 
 

 

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.31.90 - - - Loại khác 25 NT-1 

0713.32 
- - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis): 
 

 

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.32.90 - - - Loại khác 25 NT-1 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):   

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.33.90 - - - Loại khác 25 NT-1 

0713.39 - - Loại khác:   

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.39.90 - - - Loại khác 25 NT-1 

0713.40 - Đậu lăng:   

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.40.90 - - Loại khác 25 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0713.50 
- Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 
 

 

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.50.90 - - Loại khác 25 NT-1 

0713.90 - Loại khác:   

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 NT-1 

0713.90.90 - - Loại khác 25 NT-1 

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại 

củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, 

ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm 

thành dạng viên; lõi cây cọ sago. 

 

 

0714.10 - Sắn:   

0714.10.10 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên: 10 NT-1 

0714.10.90 - - Loại khác: 10 NT-1 

0714.20 - Khoai lang: 10 NT-1 

0714.90 - Loại khác:   

0714.90.10 - - Lõi cây cọ sago: 10 NT-1 

0714.90.90 - - Loại khác: 10 NT-1 

 Chương 8   

 
Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt 

hoặc các loại dưa 
 

 

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
 

 

 - Dừa:   

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 40 NT-1 

0801.19 - - Loại khác: 40 NT-1 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):   



 

389 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT-1 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 30 NT-1 

 - Hạt điều:   

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT-1 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 40 NT-1 

    

08.02 
Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 
 

 

 - Quả hạnh nhân:   

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 40 NT-1 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 40 NT-1 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):   

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 40 NT-1 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 40 NT-1 

 - Quả óc chó:   

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 40 NT-1 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 40 NT-1 

0802.40.00 - Hạt dẻ (Castanea spp. ): 40 NT-1 

0802.50.00 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): 40 NT-1 

0802.90.00 - Loại khác   

0802.90.10 - - Hạt cau (betel nuts) 40 NT-1 

0802.90.90 - - Loại khác: 40 NT-1 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. 40 NT-1 

08.04 
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc 

khô. 
 

 

0804.10.00 - Quả chà là 40 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0804.20.00 - Quả sung, vả 40 NT-1 

0804.30.00 - Quả dứa 40 NT-1 

0804.40.00 - Quả bơ 30 NT-1 

0804.50.00 - Quả ổi, xoài và măng cụt: 40 NT-1 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.   

0805.10.00 - Quả cam: 30 NT-1 

0805.20.00 
- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các 

loại giống lai chi cam quýt tương tự: 
30 

NT-1 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 40 NT-1 

0805.50.00 
- Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 
30 

NT-1 

0805.90.00 - Loại khác 40 NT-1 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.   

0806.10.00 - Tươi 25 NT-2 

0806.20.00 - Khô 25 NT-2 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.   

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):   

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 40 NT-1 

0807.19.00 - - Loại khác 40 NT-1 

0807.20.00 - Quả đu đủ: 40 NT-1 

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.   

0808.10.00 - Quả táo (apples) 20 NT-1 

0808.20.00 - Quả lê và quả mộc qua 25 NT-1 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.   

0809.10.00 - Quả mơ 35 NT-1 

0809.20.00 - Quả anh đào: 35 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 40 NT-1 

0809.40.00 - Quả mận và quả mận gai: 40 NT-1 

08.10 Quả khác, tươi.   

0810.10.00 - Quả dâu tây 15 NT-1 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 15 NT-1 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 15 NT-1 

0810.40.00 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc 

chi Vaccinium 
15 

NT-1 

0810.50.00 - Quả kiwi 10 NT-1 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 40 NT-1 

0810.90 - Loại khác:   

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 40 NT-1 

0810.90.20 - - Quả vải 40 NT-1 

0810.90.90 - - Loại khác: 40 NT-1 

08.11 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

 

 

0811.10.00 - Quả dâu tây 40 NT-1 

0811.20.00 
- Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
40 

NT-1 

0811.90.00 - Loại khác 40 NT-1 

08.12 

Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung 

dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

 

 

0812.10.00 - Quả anh đào 40 NT-1 

0812.90.00 - Quả khác: 40 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

08.13 
Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn 

hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này. 
 

 

0813.10.00 - Quả mơ 40 NT-1 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 40 NT-1 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 40 NT-1 

0813.40.00 - Quả khác: 40 NT-1 

0813.50.00 
- Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 
40 NT-1 

0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả 

dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong 

nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo 

quản khác. 

20 NT-1 

 Chương 20   

 
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác 

của cây 
 

 

20.01 
Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. 
 

 

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40 NT-1 

2001.90 - Loại khác:   

2001.90.10 - - Hành tây 40 NT-1 

2001.90.90 - - Loại khác 40 NT-1 

20.02 
Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
 

 

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: 40 NT-1 

2002.90 - Loại khác:   

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 40 NT-1 

2002.90.90 - - Loại khác 40 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 
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Lộ trình 

20.03 
Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
 

 

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 40 NT-1 

2003.20.00 - Nấm cục (truffles) 40 NT-1 

2003.90.00 - Loại khác: 40 NT-1 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

 

2004.10.00 - Khoai tây 35 NT-1 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 40 NT-1 

2004.90.20 - - Các phương pháp sơ chế ngô ngọt khác 40 NT-1 

2004.90.90 - - Loại khác 40 NT-1 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

 

2005.10.00 - Rau đồng nhất: 40 NT-1 

2005.20 - Khoai tây:   

2005.20.10 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng que: 40 NT-1 

2005.20.90 - - Loại khác: 40 NT-1 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 40 NT-1 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :   

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 40 NT-1 

2005.59.00 - - Loại khác: 40 NT-1 

2005.60.00 - Măng tây 40 NT-1 

2005.70.00 - Ô liu 40 NT-1 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 40 NT-1 
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2005.90.00 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2005.90.10 - - Tỏi hun khói 40 NT-1 

2005.90.90 - - Loại khác: 40 NT-1 

2006.00.00 

Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường). 

40 NT-1 

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền 

và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được từ quá trình 

đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác. 

 

 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 40 NT-1 

 - Loại khác:   

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 40 NT-1 

2007.99 - - Loại khác:   

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu tây 40 NT-1 

2007.99.90 - - - Loại khác 40 NT-1 

20.08 

Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi 

tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

 

 

 
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 
 

 

2008.11 - - Lạc:   

2008.11.10 - - - Lạc rang 40 NT-1 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 40 NT-1 

2008.11.90 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:   

2008.19.10 - - - Hạt điều 40 NT-1 
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2008.19.90 - - - Loại khác: 40 NT-1 

2008.20 - Dứa: 40 NT-1 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:   

2008.30.11 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.30.19 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.30.91 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.30.99 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.40.00 - Quả lê   

2008.40.11 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.40.19 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.40.91 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.40.99 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.50.00 - Mơ   

2008.50.11 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.50.19 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.50.91 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.50.99 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.60 - Anh đào (Cherries):   

2008.60.11 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.60.19 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.60.91 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.60.99 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:   

2008.70.11 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.70.19 - - - Loại khác 40 NT-1 
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2008.70.91 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.70.99 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.80.00 - Dâu tây   

2008.80.11 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.80.19 - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.80.91 - - -Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.80.99 - - - Loại khác 40 NT-1 

 
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 
 

 

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 40 NT-1 

2008.92 - - Hỗn hợp   

2008.92.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây 40 NT-1 

2008.92.21 - - - - Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.92.29 - - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.92.91 - - - - Trong container hàng không 40 NT-1 

2008.92.99 - - - - Loại khác 40 NT-1 

2008.99 - - Loại khác:   

2008.99.10 - - - Quả vải 40 NT-1 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 40 NT-1 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây,  40 NT-1 

2008.99.41 - - - - Trong container hàng không 35 NT-1 

2008.99.49 - - - - Loại khác 35 NT-1 

2008.99.91 - - - - Trong container hàng không 35 NT-1 

2008.99.99 - - - - Loại khác 35 NT-1 
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20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

 

 

 - Nước cam ép:   

2009.11.00 - - Đông lạnh 35 NT-2 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 35 NT-1 

2009.19.00 - - Loại khác 35 NT-2 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):   

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 NT-2 

2009.29.00 - - Loại khác 35 NT-2 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt   

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 NT-1 

2009.39.00 - - Loại khác 35 NT-1 

 - Nước dứa ép:   

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 NT-2 

2009.49.00 - - Loại khác 35 NT-2 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 35 NT-1 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):   

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 35 NT-1 

2009.69.00 - - Loại khác 35 NT-1 

 - Nước táo ép:   

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 NT-1 

2009.79.00 - - Loại khác 35 NT-1 

2009.80 - - Nước ép từ loại rau hoặc quả khác   

2009.80.10 - - - Nước ép quả lý chua đen 35 ST 

2009.80.90 - - - Loại khác 35 ST 
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2009.90.00 - Nước ép hỗn hợp: 35 NT-2 

 

Để thực hiện AIFTA, Việt Nam đã ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 

AIFTA giai đoạn 2018 - 2022 kèm theo Nghị định 159/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017, cụ thể 

trong bảng sau: 

Bảng 25: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện AIFTA giai đoạn 2018 - 2022 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

 Chương 7      

 Rau và một số loại củ, thân củ và 

rễ ăn được 

     

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.      

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0 0 

0701.90 - Loại khác:      

0701.90.10 -  -  Loại  thường  dùng  để  làm  

khoai  tây  chiên (chipping potatoes) 

5 0 0 0 0 

0701.90.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 5 0 0 0 0 

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và 

các loại rau họ hành, tỏi khác, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:      

 - - Hành tây:      

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

 - - Hành, hẹ:      

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.29 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0703.20 - Tỏi:      

0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.20.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác: 

     

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.90.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 
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1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 
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30/12/2022 

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn 

và cây họ bắp cải ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed 

brocoli): 

     

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed 

brocoli) 

5 0 0 0 0 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 5 0 0 0 0 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 5 0 0 0 0 

0704.90 - Loại khác:      

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 5 0 0 0 0 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 5 0 0 0 0 

0704.90.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) 

và rau diếp xoăn (Cichorium spp 

.), tươi hoặc ướp lạnh. 

     

 - Rau diếp, xà lách:      

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 5 0 0 0 0 

0705.19.00 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

 - Rau diếp xoăn:      

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium 

intybus var. foliosum) 

5 0 0 0 0 

0705.29.00 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, 

diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), 

củ cải ri (radish) và các loại củ rễ 

ăn được tương tự, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

     

0706.10 - Cà rốt và củ cải:      

0706.10.10 - - Cà rốt 5 0 0 0 0 

0706.10.20 - - Củ cải 5 0 0 0 0 

0706.90.00 - Loại khác 5 0 0 0 0 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi 

hoặc ướp lạnh. 

5 0 0 0 0 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 7,5 0 0 0 0 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) : 

     

0708.20.10 - - Đậu Pháp 7,5 0 0 0 0 

0708.20.20 - - Đậu dài 7,5 0 0 0 0 

0708.20.90 - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 7,5 0 0 0 0 
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07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.      

0709.20.00 - Măng tây 5 0 0 0 0 

0709.30.00 - Cà tím 5 0 0 0 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 5 0 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 5 0 0 0 0 

0709.59 - - Loại khác:      

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 5 0 0 0 0 

0709.59.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc 

chi Pimenta : 

     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 

5 0 0 0 0 

0709.60.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân vịt lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

5 0 0 0 0 

 - Loại khác:      

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 5 0 0 0 0 

0709.92.00 - - Ô liu 5 0 0 0 0 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu 

(Cucurbita spp .) 

5 0 0 0 0 

0709.99 - - Loại khác:      

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 5 0 0 0 0 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 5 0 0 0 0 

0709.99.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp 

chín hoặc luộc chín trong nước), 

đông lạnh. 

     

0710.10.00 - Khoai tây 5 0 0 0 0 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc 

vỏ: 

     

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 5 0 0 0 0 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) 

5 0 0 0 0 

0710.29.00 - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân vịt lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

5 0 0 0 0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 5 0 0 0 0 

0710.80.00 - Rau khác 5 0 0 0 0 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 5 0 0 0 0 
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1/1/2020-

31/12/2020 
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07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời 

(ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm 

nước muối, ngâm nước lưu huỳnh 

hoặc ngâm trong dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay 

được. 

     

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 5 0 0 0 0 

0711.20.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:      

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 7,5 0 0 0 0 

0711.40.90 - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:      

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 7,5 0 0 0 0 

0711.51.90 - - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

0711.59 - - Loại khác:      

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 7,5 0 0 0 0 

0711.59.90 - - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0711.90.10 - - Ngô ngọt 7,5 0 0 0 0 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 

7,5 0 0 0 0 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 5 0 0 0 0 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng 

khí sunphurơ 

7,5 0 0 0 0 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ 

loại được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

7,5 0 0 0 0 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản 

bằng khí sunphurơ 

7,5 0 0 0 0 

0711.90.90 - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái 

lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng 

chưa chế biến thêm. 

     

0712.20.00 - Hành tây 7,5 0 0 0 0 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , 

nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

     

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 7,5 0 0 0 0 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 7,5 0 0 0 0 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 7,5 0 0 0 0 

0712.39 - - Loại khác:      
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 7,5 0 0 0 0 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 7,5 0 0 0 0 

0712.39.90 - - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0712.90.10 - - Tỏi 5 0 0 0 0 

0712.90.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ 

quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc 

làm vỡ hạt. 

     

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):      

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.10.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):      

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.20.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp. ): 

     

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) 

Hepper hoặc Vigna radiata (L.) 

Wilczek: 

     

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) 

(Phaseolus hoặc Vigna angularis): 

     

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng 

(Phaseolus vulgaris): 

     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.33.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  

subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

     

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):      

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.39 - - Loại khác:      

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.40 - Đậu lăng:      
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.40.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  

và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba 

var. minor) : 

     

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.50.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus 

cajan): 

     

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.90 - Loại khác:      

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.90.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô 

Jerusalem, khoai lang và các loại 

củ và rễ tương tự có hàm lượng 

tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp 

lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc 

chưa thái lát hoặc làm thành dạng 

viên; lõi cây cọ sago. 

     

0714.10 - Sắn:      

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng 

viên: 

     

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 3 0 0 0 0 

0714.10.19 - - - Loại khác 3 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0714.10.91 - - - Đông lạnh 3 0 0 0 0 

0714.10.99 - - - Loại khác 3 0 0 0 0 

0714.20 - Khoai lang:      

0714.20.10 - - Đông lạnh 3 0 0 0 0 

0714.20.90 - - Loại khác 3 0 0 0 0 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :      

0714.30.10 - - Đông lạnh 3 0 0 0 0 

0714.30.90 - - Loại khác 3 0 0 0 0 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):      

0714.40.10 - - Đông lạnh 3 0 0 0 0 

0714.40.90 - - Loại khác 3 0 0 0 0 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):      

0714.50.10 - - Đông lạnh 3 0 0 0 0 

0714.50.90 - - Loại khác 3 0 0 0 0 

0714.90 - Loại khác:      
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

 - - Lõi cây cọ sago:      

0714.90.11 - - - Đông lạnh 3 0 0 0 0 

0714.90.19 - - - Loại khác 3 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0714.90.91 - - - Đông lạnh 3 0 0 0 0 

0714.90.99 - - - Loại khác 3 0 0 0 0 

 Chương 8      

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; 

vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc 

các loại dưa 

     

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil 

nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

     

 - Dừa:      

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 10 0 0 0 0 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 10 0 0 0 0 

0801.19 - - Loại khác:      

0801.19.10 - - - Dừa non 10 0 0 0 0 

0801.19.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):      

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 7,5 0 0 0 0 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 7,5 0 0 0 0 

 - Hạt điều:      

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 7,5 0 0 0 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 

       

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột 

vỏ. 

     

 - Quả hạnh nhân:      

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 10 0 0 0 0 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. 

): 

     

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 10 0 0 0 0 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 

 - Quả óc chó:      

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 10 0 0 0 0 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):      

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 10 0 0 0 0 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):      

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 10 0 0 0 0 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):      

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 10 0 0 0 0 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 10 0 0 0 0 

0802.80.00 - Quả cau 10 0 0 0 0 

0802.90.00 - Loại khác 10 0 0 0 0 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc 

khô. 

     

0803.10.00 - Chuối lá 10 0 0 0 0 

0803.90 - Loại khác:      

0803.90.10 - - Chuối ngự 10 0 0 0 0 

0803.90.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, 

xoài và măng cụt, tươi hoặc khô. 

     

0804.10.00 - Quả chà là 10 0 0 0 0 

0804.20.00 - Quả sung, vả 10 0 0 0 0 

0804.30.00 - Quả dứa 10 0 0 0 0 

0804.40.00 - Quả bơ 7,5 0 0 0 0 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:      

0804.50.10 - - Quả ổi 10 0 0 0 0 

0804.50.20 - - Quả xoài 10 0 0 0 0 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 10 0 0 0 0 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi 

hoặc khô. 

     

0805.10 - Quả cam:      

0805.10.10 - - Tươi 7,5 0 0 0 0 

0805.10.20 - - Khô 7,5 0 0 0 0 

 - Quả quýt các loại (kể cả quất); 

cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai chi cam quýt tương tự: 

     

0805.21.00 - - Quả quýt các loại (kể cả quất) 7,5 0 0 0 0 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 7,5 0 0 0 0 

0805.29.00 - - Loại khác 7,5 0 0 0 0 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 10 0 0 0 0 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, 

Citrus limonum) và quả chanh xanh 

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia 

): 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

0805.50.10 - - Quả chanh vàng (Citrus limon, 

Citrus limonum ) 

7,5 0 0 0 0 

0805.50.20 - - Quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ) 

7,5 0 0 0 0 

0805.90.00 - Loại khác 10 0 0 0 0 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.      

0806.10.00 - Tươi 12,5 10 9 8 0 

0806.20.00 - Khô 12,5 10 9 8 0 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa 

hấu) và đu đủ, tươi. 

     

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa 

hấu): 

     

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 10 0 0 0 0 

0807.19.00 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

0807.20.00 - Quả đu đủ: 10 0 0 0 0 

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc 

qua, tươi. 

     

0808.10.00 - Quả táo (apples) 5 0 0 0 0 

0808.30.00 - Quả lê 5 0 0 0 0 

0808.40.00 - Quả mộc qua 5 0 0 0 0 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân 

đào), mận và mận gai, tươi. 

     

0809.10.00 - Quả mơ 10 0 0 0 0 

 - Quả anh đào:      

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus 

cerasus ) 

10 0 0 0 0 

0809.29.00 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 10 0 0 0 0 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:      

0809.40.10 - - Quả mận 10 0 0 0 0 

0809.40.20 - - Quả mận gai 10 0 0 0 0 

08.10 Quả khác, tươi.      

0810.10.00 - Quả dâu tây 5 0 0 0 0 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 

5 0 0 0 0 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, 

trắng hoặc đỏ 

5 0 0 0 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất 

và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium 

5 0 0 0 0 

0810.50.00 - Quả kiwi 3 0 0 0 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 10 0 0 0 0 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 10 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

0810.90 - Loại khác:      

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata 

Kucing 

10 0 0 0 0 

0810.90.20 - - Quả vải 10 0 0 0 0 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 10 0 0 0 0 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 10 0 0 0 0 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và 

Nangka) 

10 0 0 0 0 

0810.90.60 - - Quả me 10 0 0 0 0 

0810.90.70 - - Quả khế 10 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 10 0 0 0 0 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 10 0 0 0 0 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 10 0 0 0 0 

0810.90.94 - - - Quả lựu (Punica spp .), quả 

mãng cầu hoặc quả  na  (Annona  

spp .),  quả  roi  (bell  fruit) 

(Syzygium  spp.,  Eugenia  spp. ),  

quả  thanh  trà (Bouea  spp .),  quả  

chanh  leo  (dây)  (Passiflora spp. ), 

quả sấu đỏ (Sandoricum spp .), quả 

táo ta (Ziziphus  spp .)  và quả dâu 

da đất  (Baccaurea spp .) 

10 0 0 0 0 

0810.90.99 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc 

chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước, đông lạnh, đã hoặc 

chưa thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

     

0811.10.00 - Quả dâu tây 10 0 0 0 0 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ 

(loganberries), quả lý chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

10 0 0 0 0 

0811.90.00 - Loại khác 10 0 0 0 0 

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo 

quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, nước 

lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay 

được. 

     

0812.10.00 - Quả anh đào 10 0 0 0 0 

0812.90 - Quả khác:      

0812.90.10 - - Quả dâu tây 10 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

0812.90.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc 

nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp 

các loại quả hạch (nuts) hoặc quả 

khô thuộc Chương này. 

     

0813.10.00 - Quả mơ 10 0 0 0 0 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 10 0 0 0 0 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 10 0 0 0 0 

0813.40 - Quả khác:      

0813.40.10 - - Quả nhãn 10 0 0 0 0 

0813.40.20 - - Quả me 10 0 0 0 0 

0813.40.90 - - Quả khác 10 0 0 0 0 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) 

hoặc quả khô thuộc Chương này: 

     

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil 

(Brazil nuts) chiếm đa số về trọng 

lượng 

10 0 0 0 0 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa 

số về trọng lượng 

10 0 0 0 0 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng 

lượng 

10 0 0 0 0 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả 

quýt các loại (kể cả quất) chiếm đa 

số về trọng lượng 

10 0 0 0 0 

0813.50.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam 

quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa 

hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc 

bảo quản tạm thời trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc trong 

các dung dịch bảo quản khác. 

5 0 0 0 0 

 Chương 20      

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả 

hạch (nuts) hoặc các phần khác 

của cây 

     

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các 

phần ăn được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng 

giấm hoặc axit acetic. 

     

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 10 0 0 0 0 

2001.90 - Loại khác:      

2001.90.10 - - Hành tây 10 0 0 0 0 

2001.90.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 
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30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

     

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng 

miếng: 

10 0 0 0 0 

2002.90 - Loại khác:      

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 10 0 0 0 0 

2002.90.20 - - Bột cà chua 10 0 0 0 0 

2002.90.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế 

biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm 

hoặc axit axetic. 

     

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 10 0 0 0 0 

2003.90 - Loại khác:      

2003.90.10 - - Nấm cục (truffles) 10 0 0 0 0 

2003.90.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, 

đã đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 20.06. 

     

2004.10.00 - Khoai tây 10 0 0 0 0 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 

10 0 0 0 0 

2004.90.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, 

không đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

     

2005.10 - Rau đồng nhất:      

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 10 0 0 0 0 

2005.10.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2005.20 - Khoai tây:      

 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh 

và dạng que: 

     

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 10 0 0 0 0 

2005.20.19 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 10 0 0 0 0 

2005.20.99 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 10 0 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) : 

     

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 10 0 0 0 0 

2005.59 - - Loại khác:      

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 10 0 0 0 0 

2005.59.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2005.60.00 - Măng tây 10 0 0 0 0 

2005.70.00 - Ô liu 10 0 0 0 0 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) 

10 0 0 0 0 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2005.91.00 - - Măng tre 10 0 0 0 0 

2005.99 - - Loại khác:      

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 10 0 0 0 0 

2005.99.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả 

và các phần khác của cây, được 

bảo quản bằng đường (dạng khô 

có tẩm đường, ngâm trong nước 

đường hoặc bọc đường). 

10 0 0 0 0 

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả 

thuộc chi cam quýt, bột nghiền và 

bột nhão từ quả hoặc quả hạch 

(nuts), thu được từ quá trình đun 

nấu, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất tạo ngọt khác. 

     

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 10 0 0 0 0 

 - Loại khác:      

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 10 0 0 0 0 

2007.99 - - Loại khác:      

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão 

xoài, dứa hoặc dâu tây 

10 0 0 0 0 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 10 0 0 0 0 

2007.99.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  

ăn  được khác của cây, đã chế 

biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác. 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, 

đã hoặc chưa pha trộn với nhau: 

     

2008.11 - - Lạc:      

2008.11.10 - - - Lạc rang 10 0 0 0 0 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 10 0 0 0 0 

2008.11.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:      

2008.19.10 - - - Hạt điều 10 0 0 0 0 

 - - - Loại khác:      

2008.19.91 - - - - Đã rang 10 0 0 0 0 

2008.19.99 - - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.20 - Dứa:      

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 10 0 0 0 0 

2008.20.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:      

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

10 0 0 0 0 

2008.30.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.40.00 - Quả lê 10 0 0 0 0 

2008.50.00 - Mơ 10 0 0 0 0 

2008.60 - Anh đào (Cherries):      

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

10 0 0 0 0 

2008.60.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:      

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

10 0 0 0 0 

2008.70.90 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.80.00 - Dâu tây 10 0 0 0 0 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ 

loại thuộc phân nhóm 2008.19: 

     

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 10 0 0 0 0 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 

10 0 0 0 0 

2008.93.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:      

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần 

ăn được khác của cây, không bao 

gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã 

10 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

hoặc chưa pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

10 0 0 0 0 

2008.97.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

2008.99 - - Loại khác:      

2008.99.10 - - - Quả vải 10 0 0 0 0 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 10 0 0 0 0 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần 

ăn được khác của cây, không bao 

gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã 

hoặc chưa pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

10 0 0 0 0 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

10 0 0 0 0 

2008.99.90 - - - Loại khác 10 0 0 0 0 

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả 

hèm nho) và nước rau ép, chưa 

lên men và chưa pha thêm rượu, 

đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

     

 - Nước cam ép:      

2009.11.00 - - Đông lạnh 15 10 9 9 0 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix 

không quá 20 

10 0 0 0 0 

2009.19.00 - - Loại khác 15 10 9 9 0 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả 

bưởi chùm): 

     

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 15 10 9 9 0 

2009.29.00 - - Loại khác 15 10 9 9 0 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi 

cam quýt 

     

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 10 0 0 0 0 

2009.39.00 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

 - Nước dứa ép:      

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 15 10 9 9 0 

2009.49.00 - - Loại khác 15 10 9 9 0 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 10 0 0 0 0 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):      

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 10 0 0 0 0 

2009.69.00 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

 - Nước táo ép:      

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 10 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất AIFTA (%) 

1/1/2018-

30/12/2018 

31/12/2018-

31/12/2019 

1/1/2020-

31/12/2020 

1/1/2021-

30/12/2021 

31/12/2021-

30/12/2022 

2009.79.00 - - Loại khác 10 0 0 0 0 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau 

khác: 

     

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 

15 12,5 10 10 5 

2009.81.90 - - - Loại khác 15 12,5 10 10 5 

2009.89 - - Loại khác:      

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 15 12,5 10 10 5 

 - - - Loại khác:      

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 

15 12,5 10 10 5 

2009.89.99 - - - - Loại khác 15 12,5 10 10 5 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:      

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 

15 10 9 9 0 

 - - Loại khác:      

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 15 10 9 9 0 

2009.90.99 - - - Loại khác 15 10 9 9 0 

 

6.1.2. Cam kết từ phía Ấn Độ 

Trong AIFTA, đối với các sản phẩm rau quả thuộc Chương 64, Ấn Độ không cam kết xóa bỏ 

thuế quan mà chỉ giảm xuống mức 5% (trừ 03 dòng thuế cam kết loại bỏ hoàn toàn và 02 dòng 

thuế vẫn đang thảo luận), với lộ trình giảm thuế hoàn tất vào 31/12/2016. Vì vậy, từ thời điểm 

2016 thuế quan của Ấn Độ trong AIFTA đối với nhóm sản phẩm này thống nhất là 5% trừ 05 

trường hợp đặc biệt nêu trên. 

Bảng 26: Lộ trình cắt giảm thuế của Ấn Độ áp dụng với mặt hàng rau quả 

Việt Nam theo AIFTA 

Chú thích: 

NT-1 Cắt giảm mức thuế về 0% theo lộ trình từ 1/1/2010 đến 31/12/2018, và giữ 

nguyên mức 0% từ 31/12/2018 trở đi 

EL Danh mục Loại trừ: Tiếp tục được thảo luận theo nguyên tắc có đi có lại 
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NT-2 Cắt giảm mức thuế về 0% theo lộ trình từ 1/1/2010 đến 31/12/2021, và giữ 

nguyên mức 0% từ 31/12/2021 trở đi 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

 Chương 7   

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được   

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   

0701.10.00 - Để làm giống 30 EL 

0701.90 - Loại khác: 30 EL 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 30 EL 

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
 

 

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:   

0703.10.10 - - Hành tây: 5 EL 

0703.10.20 - - Hành, hẹ: 30 EL 

0703.20.00 - Tỏi: 100 EL 

0703.90.00 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: 30 NT-1 

07.04 
Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
 

 

0704.10.00 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): 30 EL 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 30 NT-1 

0704.90.00 - Loại khác: 30 NT-1 

07.05 
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 
 

 

 - Rau diếp, xà lách:   

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 30 NT-1 

0705.19.00 - - Loại khác 30 NT-1 

 - Rau diếp xoăn:   

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 30 NT-1 

0705.29.00 - - Loại khác 30 NT-1 

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

 

 

0706.10.00 - Cà rốt và củ cải: 30 EL 

0706.90 - Loại khác   

0706.90.10 - -Củ cải ngựa 30 EL 

0706.90.20 - - Củ cải khác 30 EL 

0706.90.30 - - Củ dền làm sa-lát 30 EL 

0706.90.40 - - Loại khác 30 EL 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 30 EL 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.   

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 30 EL 

0708.20.00 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 30 EL 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 30 EL 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.   

0709.20.00 - Măng tây 30 NT-1 

0709.30.00 - Cà tím 30 EL 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 30 NT-1 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 NT-1 

0709.59.00 - - Loại khác: 30 NT-1 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta :   

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 30 EL 

0709.60.90 - - Loại khác 30 EL 

0709.70.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
30 

NT-1 

0709.90 - Loại khác:   

0709.90.10 - - Ô liu 30 NT-1 

0709.90.20 - - Quả chuối lá 30 NT-1 

0709.90.30 - - Quả bí ngô 30 NT-1 

0709.90.40 - - Quả ớt ngọt xanh 30 NT-1 

0709.90.50 - - Hỗn hợp rau 30 NT-1 

0709.90.90 - - Loại khác 30 NT-1 

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước), đông lạnh. 
 

 

0710.10.00 - Khoai tây 30 EL 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:   

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 30 EL 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 30 EL 

0710.29.00 - - Loại khác 30 EL 

0710.30.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
30 

NT-1 

0710.40.00 - Ngô ngọt 30 EL 

0710.80.00 - Rau khác   

0710.80.10 - - Cây ngải giấm 30 EL 

0710.80.90 - - Loại khác 30 EL 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 30 EL 

07.11 

Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc 

ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được. 

 

 

0711.20.00 - Ôliu: 30 NT-1 

0711.40.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri: 30 NT-1 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0711.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus: 30 NT-1 

0711.59.00 - - Loại khác: 30 NT-1 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0711.90.10 - - Ngô ngọt 30 NT-1 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 30 NT-1 

0711.90.90 - - Loại khác 30 NT-1 

07.12 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 
 

 

0712.20.00 - Hành tây 30 EL 

 
- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 
 

 

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 NT-1 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 30 NT-1 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 30 NT-1 

0712.39.00 - - Loại khác: 30 NT-1 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0712.90.10 - - Măng tây 30 EL 

0712.90.20 - - Bột tỏi sấy khô 30 EL 

0712.90.30 - - Vụn tỏi sấy khô 30 EL 

0712.90.40 - - Tỏi sấy khô 30 EL 

0712.90.50 - - Lá kinh giới, oregano 30 EL 

0712.90.60 - - Khoai tây 30 EL 

0712.90.90 - - Loại khác: 30 EL 

07.13 
Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hạt hoặc làm vỡ hạt. 
 

 

0713.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum): 50 EL 

0713.20.00 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): 30 NT-1 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):   

0713.31.00 
- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna 

radiata (L.) Wilczek: 
30 

NT-1 

0713.32.00 
- - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna 

angularis): 
30 

NT-1 

0713.33.00 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): 30 NT-1 

0713.39 - - Loại khác:   

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 30 NT-1 

0713.39.90 - - - Loại khác 30 NT-1 

0713.40.00 - Đậu lăng: 30 NT-1 

0713.50.00 
- Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 
30 

NT-1 

0713.90 - Loại khác:   

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 30 NT-1 

0713.90.91 - - Vỡ, nứt 10 NT-1 

0713.90.99 - - Loại khác 30 NT-1 

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các 

loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin 

cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái 

lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0714.10.00 - Sắn: 30 EL 

0714.20.00 - Khoai lang: 30 NT-1 

0714.90 - Loại khác:   

0714.90.10 - - Lõi cây cọ sago: 30 NT-1 

0714.90.90 - - Loại khác: 30 NT-1 

 Chương 8   

 
Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam 

quýt hoặc các loại dưa 
 

 

08.01 
Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
 

 

 - Dừa:   

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 70 EL 

0801.19 - - Loại khác:   

0801.19.10 - - - Tươi 70 EL 

0801.19.20 - - - Khô 70 EL 

0801.19.90 - - - Loại khác 70 EL 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):   

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT-1 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 30 NT-1 

 - Hạt điều:   

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 NT-1 

0801.32 - - Đã bóc vỏ   

0801.32.10 - - - Nhân hạt điều, bị vỡ 30 EL 

0801.32.20 - - - Nhân hạt điều, còn nguyên 30 EL 

0801.32.90 - - - Loại khác 30 EL 

08.02 
Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 
 

 

 - Quả hạnh nhân:   

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ Rs 35 per kg NT-1 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 30 EL 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):   

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT-1 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 30 NT-1 

 - Quả óc chó:   

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 30 NT-1 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 30 NT-1 

0802.40.00 - Hạt dẻ (Castanea spp. ): 30 NT-1 

0802.50.00 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): 30 NT-1 

0802.60.00 - Macadamia 30 EL 

0802.90 - Loại khác   

0802.90.11 - - Hạt cau (betel nuts) còn nguyên 100 EL 

0802.90.12 - - Đã vỡ 100 EL 

0802.90.13 - - Đã nghiền 100 EL 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

0802.90.19 - - Loại khác 100 EL 

0802.90.90 - - Tất cả loại khác ngoài hạt cau: 30 EL 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. 30 EL 

08.04 
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi 

hoặc khô. 
 

 

0804.10 - Quả chà là   

0804.10.10 - - Tươi 30 NT-1 

0804.10.20 - - Mềm 30 NT-1 

0804.10.30 - - Cứng 30 NT-1 

0804.10.90 - - Loại khác 30 NT-1 

0804.20 - Quả sung, vả   

0804.20.10 - - Tươi 30 NT-1 

0804.20.90 - - Loại khác 30 NT-1 

0804.30.00 - Quả dứa 30 EL 

0804.40.00 - Quả bơ 30 NT-1 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:   

0804.50.10 - - Quả ổi, tươi hoặc sấy khô 30 EL 

0804.50.20 - - Quả xoài, tươi 30 EL 

0804.50.30 - - Xoài lát sấy khô 30 EL 

0804.50.40 - - Cùi xoài 30 EL 

0804.10.90 - - Loại khác 30 EL 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.   

0805.10.00 - Quả cam: 30 EL 

0805.20.00 
- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các 

loại giống lai chi cam quýt tương tự: 
30 ST 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 25 EL 

0805.50.00 
- Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 
30 EL 

0805.90.00 - Loại khác 30 EL 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.   

0806.10.00 - Tươi 30 EL 

0806.20 - Khô   

0806.20.10 - - Nho khô 100 EL 

0806.20.90 - - Loại khác 100 EL 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.   

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):   

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 30 EL 

0807.19.00 - - Loại khác 30 EL 

0807.20.00 - Quả đu đủ: 30 EL 

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.   

0808.10.00 - Quả táo (apples) 50 EL 

0808.20.00 - Quả lê và quả mộc qua 30 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, 

tươi. 
 

 

0809.10.00 - Quả mơ 30 NT-1 

0809.20.00 - Quả anh đào: 30 EL 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 30 NT-1 

0809.40.00 - Quả mận và quả mận gai: 25 NT-1 

08.10 Quả khác, tươi.   

0810.10.00 - Quả dâu tây 30 NT-1 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 30 NT-1 

0810.40.00 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc 

chi Vaccinium 
30 

NT-1 

0810.50.00 - Quả kiwi 30 NT-1 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 15 NT-1 

0810.90 - Loại khác:   

0810.90.10 - - Quả lựu 15 NT-1 

0810.90.20 - - Quả me, tươi 15 NT-1 

0810.90.30 - - Quả hồng xiêm 15 NT-1 

0810.90.40 - - Quả na 15 NT-1 

0810.90.50 - - Quả bore 15 NT-1 

0810.90.60 - - Quả vải 15 NT-1 

0810.90.90 - - Loại khác: 15 NT-1 

08.11 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

 

 

0811.10 - Quả dâu tây   

0811.10.10 - - Thêm đường 30 NT-1 

0811.10.20 - - Chưa thêm đường 30 NT-1 

0811.10.90 - - Loại khác: 30 NT-1 

0811.20 
- Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
 

 

0811.20.10 - - Thêm đường 30 NT-1 

0811.20.20 - - Chưa thêm đường 30 NT-1 

0811.20.90 - - Loại khác: 30 NT-1 

0811.90 - Loại khác   

0811.90.10 - - Thêm đường 30 NT-1 

0811.90.90 - - Loại khác: 30 NT-1 

08.12 

Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh 

hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay 

được. 

 

 

0812.10.00 - Quả anh đào 30 EL 

0812.90 - Loại khác:   

0812.90.10 - - Xoài lát ngâm muối 30 EL 

0812.90.90 - - Loại khác: 30 EL 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; 

hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này. 

 

 

0813.10.00 - Quả mơ 30 EL 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 25 NT-1 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 30 NT-2 

0813.40 - Quả khác:   

0813.40.10 - - Me sấy khô 30 EL 

0813.40.20 - - Hạt dẻ (Singoda) còn nguyên 30 EL 

0813.40.90 - - Loại khác: 30 EL 

0813.50 
- Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 
  

0813.50.10 - - Hỗn hợp quả hạch 30 EL 

0813.50.20 - - Hỗn hợp quả khô 30 EL 

0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể 

cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời 

trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung 

dịch bảo quản khác. 

20 NT-1 

 Chương 20   

 
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần 

khác của cây 
 

 

20.01 
Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. 
 

 

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 30 NT-1 

2001.90.00 - Loại khác: 30 NT-1 

20.02 
Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
 

 

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: 30 EL 

2002.90.00 - Loại khác: 30 NT-2 

20.03 
Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
 

 

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 30 EL 

2003.20.00 - Nấm cục (truffles) 30 EL 

2003.90.00 - Loại khác: 30 NT-1 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các 

sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

 

2004.10.00 - Khoai tây 30 EL 

2004.90.00 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 30 NT-1 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ 

các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

 

2005.10.00 - Rau đồng nhất: 30 EL 

2005.20.00 - Khoai tây: 30 EL 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 30 EL 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :   

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 30 EL 

2005.59.00 - - Loại khác: 30 EL 

2005.60.00 - Măng tây 30 NT-1 

2005.70.00 - Ô liu 30 NT-1 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 30 EL 

2005.91.00 - Măng: Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 30 EL 

2005.99.00 - - Loại khác: 30 EL 

2006.00.00 

Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

30 

EL 

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột 

nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được 

từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay 

chất tạo ngọt khác. 

 

 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 30 NT-1 

 - Loại khác:   

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 30 NT-1 

2007.99 - - Loại khác:   

2007.99.10 - - - Xoài 30 NT-1 

2007.99.20 - - - Ổi 30 NT-1 

2007.99.30 - - - Dứa 30 NT-1 

2007.99.40 - - - Táo 30 NT-1 

2007.99.90 - - - Loại khác 30 NT-1 

20.08 

Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

 

 

 
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 
 

 

2008.11.00 - - Lạc: 30 NT-1 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:   

2008.19.10 - - - Hạt điều, rang muối hoặc không 30 NT-1 

2008.19.20 - - - Các loại hạt khác rang 30 NT-1 

2008.19.30 - - - Các loại quả hạch khác 30 NT-1 

2008.19.40 - - - Các loại rau sấy khô khác 30 NT-1 

2008.19.90 - - - Loại khác: 30 NT-1 

2008.20 - Dứa: 30 NT-1 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:   

2008.30.10 - - - Cam 30 EL 

2008.30.90 - - - Loại khác 30 EL 

2008.40.00 - Quả lê 30 EL 

2008.50.00 - Mơ 30 EL 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

2008.60.00 - Anh đào (Cherries): 30 EL 

2008.70.00 - Đào, kể cả quả xuân đào: 30 NT-1 

2008.80.00 - Dâu tây 30 NT-1 

 
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 
 

 

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 30 EL 

2008.92.00 - - Hỗn hợp 30 EL 

2008.99 - - Loại khác:   

2008.99.11 - - - Quả xoài 30 EL 

2008.99.12 - - - Quả chanh 30 EL 

2008.99.13 - - - Quả cam  30 EL 

2008.99.14 - - - Quả dứa 30 EL 

2008.99.19 - - - Quả khác 30 EL 

2008.99.91 - - - Cocktail trái cây 30 EL 

2008.99.92 - - - Quả nho 30 EL 

2008.99.93 - - - Quả táo 30 EL 

2008.99.94 - - - Quả ổi 30 EL 

2008.99.99 - - - Loại khác  30 EL 

20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

 

 

 - Nước cam ép:   

2009.11.00 - - Đông lạnh 30 EL 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 30 NT-1 

2009.19.00 - - Loại khác 30 EL 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):   

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 30 NT-1 

2009.29.00 - - Loại khác 30 NT-1 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt   

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 30 NT-1 

2009.39.00 - - Loại khác 30 NT-1 

 - Nước dứa ép:   

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 30 NT-1 

2009.49.00 - - Loại khác 30 EL 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 30 EL 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):   

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 30 NT-1 

2009.69.00 - - Loại khác 30 NT-1 

 - Nước táo ép:   

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 30 NT-1 

2009.79.00 - - Loại khác 30 NT-1 

2009.80 - - Nước ép từ loại rau hoặc quả khác   

2009.80.10 - - - Nước ép quả lý chua đen 30 NT-1 

2009.80.90 - - - Loại khác 30 NT-1 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

MFN (%)  
Lộ trình 

2009.90.00 - Nước ép hỗn hợp: 30 NT-2 

 

6.2. Quy tắc xuất xứ 

6.2.1. Quy tắc chung 

Quy tắc xuất xứ của AIFTA đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm rau quả, được 

cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT. Theo đó, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một 

Bên (ASEAN hoặc Ấn Độ) nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu; hoặc 

- Trường hợp 2: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 

định cụ thể trong Hiệp định 

Đối với trường hợp 2: Cụ thể, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo AIFTA, hàng hóa cần đáp 

ứng được một trong các tiêu chí sau: 

 Hàm lượng giá trị AIFTA không dưới 35% trị giá FOB (RVC 35%); và  

 Nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng để sản xuất ra sản phẩm đó trải qua ít nhất một 

lần chuyển đổi mã số hàng hoá ở cấp sáu (6) số (CTSH) của Hệ thống hài hòa; với điều 

kiện công đoạn sản xuất cuối cùng phải được thực hiện tại lãnh thổ của Nước thành viên 

xuất khẩu.  

Công thức tính RVC 35% như sau: 

(a) Công thức trực tiếp 

Chi phí 

nguyên vật 

liệu có 

xuất xứ 

AIFTA 

+ 

Chi phí 

nhân công 

trực tiếp 

+ 

Chi phí 

phân bổ 

trực tiếp 

+ 
Chi phí 

khác 
+ 

Lợi 

nhuận 

x 100% ≥ 35% 
Giá FOB 
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(b) Công thức gián tiếp 

Trị giá của nguyên vật liệu, 

phụ tùng hoặc sản phẩm 

không có xuất xứ AIFTA 

+ 

Trị giá của nguyên liệu, phụ 

tùng hoặc sản phẩm không 

xác định được xuất xứ 

x 100 % ≤ 65% 
Giá FOB 

 

Trong đó:  

Giá trị của nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là: 

(i) Trị giá CIF tại thời điểm nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm; hoặc  

(ii) Giá xác định ban đầu của các nguyên liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm không xác định 

được xuất xứ tại lãnh thổ của Nước thành viên nơi diễn ra việc sản xuất hoặc chế biến 

Các nước thành viên được linh hoạt trong việc sử dụng phương pháp tính hàm lượng AIFTA, 

có thể lựa chọn sử dụng phương pháp tính trực tiếp hoặc phương pháp tính gián tiếp nhưng khi 

đã lựa chọn thì phải sử dụng cố định một phương pháp. Nếu thay đổi thì phải thông báo cho 

các nước khác ít nhất là sáu (6) tháng trước ngày áp dụng phương pháp tính mới. Nước thành 

viên nhập khẩu sẽ tiến hành kiểm tra hàm lượng AIFTA trên cơ sở phương pháp tính hàm 

lượng AIFTA do nước thành viên xuất khẩu sử dụng. 

6.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Bên cạnh những quy tắc chung nói trên, trong AIFTA cũng có một phần quy định về Quy tắc 

cụ thể mặt hàng. Theo đó, những sản phẩm đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng được coi là có 

xuất xứ từ nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công, chế biến sản phẩm đó. Danh 

mục Quy tắc cụ thể mặt hàng có thể được bổ sung sau khi Hiệp định có hiệu lực theo thương 

lượng của các nước thành viên.  

Hiện tại, AIFTA chưa có phần nội dung về Quy tắc cụ thể mặt hàng với sản phẩm rau quả. 

6.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc cộng gộp:  

Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí xuất xứ quy định ở trên và sau đó được sử dụng làm nguyên 

liệu tại lãnh thổ của một Nước thành viên khác để sản xuất ra một sản phẩm đáp ứng điều kiện 

hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định AIFTA sẽ được coi là có xuất xứ của Nước thành viên 

nơi sản xuất hoặc chế biến ra sản phẩm được hưởng ưu đãi thuế quan đó.  
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Đối với tiêu chí RVC, chỉ khi nào sản phẩm (nguyên liệu hoặc hàng hóa) đáp ứng tiêu chí RVC 

tối thiểu (35%) thì mới được xem xét cộng gộp và khi đó là cộng 100% trị giá FOB của nguyên 

liệu/ bán thành phẩm vào quá trình sản xuất tiếp theo để tạo ra thành phẩm. 

6.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AI 

o Hiện nay AIFTA chỉ chấp thuận C/O bản giấy; Việt Nam và các thành viên 

AIFTA khác chưa có cơ chế “đưa thông tin C/O lên web để cơ quan hải quan 

Bên nhập khẩu có thể tra cứu”. Khác với ATIGA, ACFTA, AKFTA và AJCEP 

(C/O có 2 bản sao), một bộ C/O mẫu AI bao gồm 1 bản chính và 3 bản sao; và 

phải khai báo bằng tiếng Anh. 

o Tương tự như các Hiệp định mà Việt Nam ký trong thời gian đầu, AIFTA yêu 

cầu thông báo cụ thể mẫu con dấu và mẫu chữ ký của từng cán bộ cấp C/O.  

o Đối với C/O giáp lưng, AIFTA còn có quy định rằng tên nhà xuất khẩu trên C/O 

giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một. AIFTA là một trong những 

FTA quy định chặt nhất về vấn đề này.  

o Tương tự ACFTA, AIFTA chỉ cho phép sửa lỗi trên mặt C/O có lỗi, không cho 

phép cấp C/O mới thay thế C/O bị lỗi.  

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ  

o Hiệp định AIFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống 

(cấp C/O thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước quy định). 

o C/O mẫu AI chỉ được phép cấp tại thời điểm xuất khẩu hoặc sau thời điểm xuất 

khẩu. 

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ ưu đãi theo AIFTA được cụ thể hóa tại Thông tư số 

15/2010/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN 

- Ấn Độ.  

  



 

426 

 

C/O MẪU AI 

 
           Reference No.     

1. Goods consigned from (Exporter's business name, ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA 

     address, country)     PREFERENTIAL TARIFF 

       CERTIFICATE OF ORIGIN 

          (Combined Declaration and Certificate) 
              

2. Goods consigned to (Consignee's name, address,             FORM AI   

     country)           Issued in __________________ 

                   (Country) 

            See Notes Overleaf 
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Departure date         Preferential Tariff Treatment Given Under ASEAN-India 

          Free Trade Area Preferential Tariff 
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Tariff Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of Discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        Country    
                      
                 

5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross  10. Number and  

    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 

      Packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 

       where appropriate and HS         and value   

       number of the importing         (FOB)   

       country)            
                      
                 
                 
                 
                      
              

11. Declaration by the exporter   12. Certification    
              

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in           exporter is correct.   

              

.............................................................        

(Country)        
              

      and that they comply with the origin requirements        

      specified for these goods in the ASEAN-INDIA          

      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods        

      exported to            

              

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13. Where appropriate please tick:               

□ Third Country Invoicing □ Exhibition   □ Back-to-Back CO  □ Cumulation 
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Chương 7: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Australia và New Zealand 

(AANZFTA) 

ASEAN, Australia và New Zealand ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do 

ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.  

Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện so với các FTA khác giữa ASEAN với các 

đối tác. Cụ thể, AANZFTA bao gồm chủ yếu là các cam kết về hàng hóa, nhưng vẫn có một 

số các cam kết về dịch vụ (tài chính và viễn thông…), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển 

thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế. 

7.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

7.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong AANZFTA, đối với các sản phẩm rau củ thuộc Chương 64, Việt Nam cam kết cắt giảm 

các dòng thuế theo lộ trình từ 8 – 10 năm và tất cả các dòng thuế sẽ về 0% vào năm 2018. Cam 

kết này đã được thể hiện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện 

AANZFTA ban hành kèm Nghị định 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017. 

Bảng 27: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện AANZFTA giai 

đoạn 2018 - 2022 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất AANZFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Chương 7      

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được       

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.      

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0 0 

0701.90 - Loại khác:      

0701.90.10 -  -  Loại  thường  dùng  để  làm  khoai  tây  

chiên (chipping potatoes) 

0 0 0 0 0 

0701.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 0 0 

       

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại 

rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:      

 - - Hành tây:      

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - - Hành, hẹ:      

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.29 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất AANZFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

0703.20 - Tỏi:      

0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:      

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ 

bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

     

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):      

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 0 0 0 0 0 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 0 0 0 0 0 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0 0 0 0 0 

0704.90 - Loại khác:      

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 0 0 0 0 0 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 0 0 0 0 0 

0704.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau 

diếp xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc ướp 

lạnh. 

     

 - Rau diếp, xà lách:      

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 0 0 0 0 

0705.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Rau diếp xoăn:      

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 

0 0 0 0 0 

0705.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ 

(salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) 

và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

     

0706.10 - Cà rốt và củ cải:      

0706.10.10 - - Cà rốt 0 0 0 0 0 

0706.10.20 - - Củ cải 0 0 0 0 0 

0706.90.00 - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

0 0 0 0 0 

       

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc 

ướp lạnh. 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất AANZFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :      

0708.20.10 - - Đậu Pháp 0 0 0 0 0 

0708.20.20 - - Đậu dài 0 0 0 0 0 

0708.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0 0 0 0 0 

       

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.      

0709.20.00 - Măng tây 0 0 0 0 0 

0709.30.00 - Cà tím 0 0 0 0 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 0 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0 

       

0709.59 - - Loại khác:      

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0 0 

0709.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta 

: 

     

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 0 0 0 0 

0709.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 0 0 0 0 

 - Loại khác:      

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0 0 0 0 0 

0709.92.00 - - Ô liu 0 0 0 0 0 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita 

spp .) 

0 0 0 0 0 

0709.99 - - Loại khác:      

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 0 0 0 0 0 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 0 0 0 0 0 

0709.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước), đông lạnh. 

     

0710.10.00 - Khoai tây 0 0 0 0 0 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:      

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 0 0 0 0 

0710.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 0 0 0 0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 0 0 0 0 0 

0710.80.00 - Rau khác 0 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất AANZFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0 0 0 0 0 

       

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm 

nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch 

bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

     

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0 0 

0711.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:      

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0 0 

0711.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:      

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0 0 

0711.51.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0711.59 - - Loại khác:      

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0 0 

       

0711.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0711.90.10 - - Ngô ngọt 0 0 0 0 0 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 0 0 0 0 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 0 0 0 0 0 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

0 0 0 0 0 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được 

bảo quản bằng khí sunphurơ 

0 0 0 0 0 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

0 0 0 0 0 

0711.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn 

hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 

     

0712.20.00 - Hành tây 0 0 0 0 0 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

     

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 0 0 0 0 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 0 0 0 0 

0712.39 - - Loại khác:      

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0 0 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 0 0 0 0 0 

0712.39.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất AANZFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0712.90.10 - - Tỏi 0 0 0 0 0 

0712.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

     

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):      

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.10.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):      

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):      

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper 

hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

     

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ): 

     

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris): 

     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.33.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

     

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):      

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.39 - - Loại khác:      

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.40 - Đậu lăng:      

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) 

: 

     

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất AANZFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

0713.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan):      

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.90 - Loại khác:      

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, 

khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có 

hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, 

ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa 

thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ 

sago. 

     

0714.10 - Sắn:      

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:      

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0 0 0 0 0 

0714.10.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.10.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.20 - Khoai lang:      

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :      

0714.30.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.30.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):      

0714.40.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):      

0714.50.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.90 - Loại khác:      

 - - Lõi cây cọ sago:      

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.90.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

 Chương 8      

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả 

thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 
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08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt 

điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 

     

 - Dừa:      

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 5 0 0 0 0 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 0 0 0 0 

0801.19 - - Loại khác:      

0801.19.10 - - - Dừa non 0 0 0 0 0 

0801.19.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):      

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

 - Hạt điều:      

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

       

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

     

 - Quả hạnh nhân:      

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):      

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 5 0 0 0 0 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

 - Quả óc chó:      

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 5 3 0 0 0 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 5 0 0 0 0 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):      

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):      

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):      

       

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 5 3 0 0 0 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 5 3 0 0 0 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 5 3 0 0 0 

0802.80.00 - Quả cau 0 0 0 0 0 

0802.90.00 - Loại khác 5 3 0 0 0 

       

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.      

0803.10.00 - Chuối lá 0 0 0 0 0 
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0803.90 - Loại khác:      

0803.90.10 - - Chuối ngự 0 0 0 0 0 

0803.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và 

măng cụt, tươi hoặc khô. 

     

0804.10.00 - Quả chà là 5 0 0 0 0 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 0 0 0 0 

0804.30.00 - Quả dứa 0 0 0 0 0 

0804.40.00 - Quả bơ 5 0 0 0 0 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:      

0804.50.10 - - Quả ổi 0 0 0 0 0 

0804.50.20 - - Quả xoài 0 0 0 0 0 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0 0 0 0 0 

       

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.      

0805.10 - Quả cam:      

0805.10.10 - - Tươi 5 3 0 0 0 

0805.10.20 - - Khô 5 3 0 0 0 

 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam 

quýt tương tự: 

     

0805.21.00 - - Quả quýt các loại (kể cả quất) 5 3 0 0 0 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 5 3 0 0 0 

0805.29.00 - - Loại khác 5 3 0 0 0 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 5 0 0 0 0 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum) và quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

     

0805.50.10 - - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum ) 

5 0 0 0 0 

0805.50.20 - - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia ) 

5 0 0 0 0 

0805.90.00 - Loại khác 40 40 40 40 32 

       

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.      

0806.10.00 - Tươi 0 0 0 0 0 

0806.20.00 - Khô 5 0 0 0 0 

       

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu 

đủ, tươi. 

     

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):      

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 0 0 0 0 

0807.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 
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0807.20.00 - Quả đu đủ: 0 0 0 0 0 

       

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.      

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 0 0 

0808.30.00 - Quả lê 0 0 0 0 0 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0 0 0 0 0 

       

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận 

và mận gai, tươi. 

     

0809.10.00 - Quả mơ 5 0 0 0 0 

 - Quả anh đào:      

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 0 0 0 0 0 

0809.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 0 0 0 0 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:      

0809.40.10 - - Quả mận 0 0 0 0 0 

0809.40.20 - - Quả mận gai 0 0 0 0 0 

       

08.10 Quả khác, tươi.      

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 0 0 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 

0 0 0 0 0 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0 0 0 0 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại 

quả khác thuộc chi Vaccinium 

0 0 0 0 0 

0810.50.00 - Quả kiwi 0 0 0 0 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 0 0 0 0 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0 0 0 0 0 

0810.90 - Loại khác:      

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 0 0 0 0 0 

0810.90.20 - - Quả vải 0 0 0 0 0 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0 0 0 0 0 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 0 0 0 0 0 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 0 0 0 0 0 

0810.90.60 - - Quả me 0 0 0 0 0 

0810.90.70 - - Quả khế 0 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 0 0 0 0 0 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 0 0 0 0 0 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0 0 0 0 0 

       

0810.90.94 - - - Quả lựu (Punica spp .), quả mãng cầu hoặc 

quả  na  (Annona  spp .),  quả  roi  (bell  fruit) 

(Syzygium  spp.,  Eugenia  spp. ),  quả  thanh  

0 0 0 0 0 



 

436 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất AANZFTA (%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

trà (Bouea  spp .),  quả  chanh  leo  (dây)  

(Passiflora spp. ), quả sấu đỏ (Sandoricum spp 

.), quả táo ta (Ziziphus  spp .)  và quả dâu da 

đất  (Baccaurea spp .) 

0810.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp 

chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, 

đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

     

0811.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 0 0 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), 

quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

0 0 0 0 0 

0811.90.00 - Loại khác 5 0 0 0 0 

       

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm 

thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo 

quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

     

0812.10.00 - Quả anh đào 0 0 0 0 0 

0812.90 - Quả khác:      

0812.90.10 - - Quả dâu tây 0 0 0 0 0 

0812.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 

đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) 

hoặc quả khô thuộc Chương này. 

     

0813.10.00 - Quả mơ 5 0 0 0 0 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 5 0 0 0 0 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 5 0 0 0 0 

0813.40 - Quả khác:      

0813.40.10 - - Quả nhãn 5 0 0 0 0 

0813.40.20 - - Quả me 5 0 0 0 0 

0813.40.90 - - Quả khác 5 0 0 0 0 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả 

khô thuộc Chương này: 

     

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) 

chiếm đa số về trọng lượng 

5 0 0 0 0 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng 

lượng 

5 0 0 0 0 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 5 0 0 0 0 

0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại 

(kể cả quất) chiếm đa số về trọng lượng 

5 0 0 0 0 

0813.50.90 - - Loại khác 5 0 0 0 0 
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0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các 

loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, 

khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung 

dịch bảo quản khác. 

0 0 0 0 0 

       

 Chương 20      

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) 

hoặc các phần khác của cây 

     

       

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn 

được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng giấm hoặc axit acetic. 

     

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 0 0 0 0 

2001.90 - Loại khác:      

2001.90.10 - - Hành tây 0 0 0 0 0 

2001.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc 

axit axetic. 

     

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:      

2002.10.00.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi 

hoặc luộc bằng nước 

0 0 0 0 0 

2002.90 - Loại khác:      

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 0 0 0 0 0 

2002.90.20 - - Bột cà chua 0 0 0 0 0 

2002.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng 

giấm hoặc axit axetic. 

     

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0 

2003.90 - Loại khác:      

2003.90.10 - - Nấm cục (truffles) 0 0 0 0 0 

2003.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic, đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06. 

     

2004.10.00 - Khoai tây 0 0 0 0 0 

       

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 0 0 0 0 
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2004.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic, không đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 20.06. 

     

2005.10 - Rau đồng nhất:      

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 

2005.10.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2005.20 - Khoai tây:      

 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng 

que: 

     

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 

2005.20.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - - Loại khác:      

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 

2005.20.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :      

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 

2005.59 - - Loại khác:      

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 

2005.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2005.60.00 - Măng tây 0 0 0 0 0 

2005.70.00 - Ô liu 0 0 0 0 0 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0 0 0 0 0 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2005.91.00 - - Măng tre 0 0 0 0 0 

2005.99 - - Loại khác:      

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 

2005.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các 

phần khác của cây, được bảo quản bằng 

đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong 

nước đường hoặc bọc đường). 

0 0 0 0 0 

       

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi 

cam quýt, bột nghiền và bột nhão từ quả 

hoặc quả hạch (nuts), thu được từ quá trình 

đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay 

chất tạo ngọt khác. 

     

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 5 0 0 0 0 

 - Loại khác:      
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2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0 0 0 0 0 

2007.99 - - Loại khác:      

       

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa 

hoặc dâu tây 

0 0 0 0 0 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 0 0 0 0 0 

2007.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được 

khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, 

chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

     

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc 

chưa pha trộn với nhau: 

     

2008.11 - - Lạc:      

2008.11.10 - - - Lạc rang 0 0 0 0 0 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 0 0 0 0 0 

2008.11.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:      

2008.19.10 - - - Hạt điều 0 0 0 0 0 

 - - - Loại khác:      

2008.19.91 - - - - Đã rang 0 0 0 0 0 

2008.19.99 - - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2008.20 - Dứa:      

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 

2008.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:      

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.30.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2008.40.00 - Quả lê 0 0 0 0 0 

2008.50.00 - Mơ 0 0 0 0 0 

2008.60 - Anh đào (Cherries):      

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:      

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.70.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2008.80.00 - Dâu tây 0 0 0 0 0 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc 

phân nhóm 2008.19: 
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2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0 0 0 0 0 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.93.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:      

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả 

hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.97.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2008.99 - - Loại khác:      

2008.99.10 - - - Quả vải 0 0 0 0 0 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 0 0 0 0 0 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả 

hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 0 

2008.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

       

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và 

nước rau ép, chưa lên men và chưa pha 

thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

     

 - Nước cam ép:      

2009.11.00 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 

20 

0 0 0 0 0 

2009.19.00 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):      

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 

2009.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt      

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 

2009.39.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

 - Nước dứa ép:      

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 

2009.49.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 
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2009.50.00 - Nước cà chua ép 0 0 0 0 0 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):      

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0 0 0 0 0 

2009.69.00 - - Loại khác 5 3 0 0 0 

 - Nước táo ép:      

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 

2009.79.00 - - Loại khác 5 0 0 0 0 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:      

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 0 0 0 0 

2009.81.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2009.89 - - Loại khác:      

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 5 0 0 0 0 

 - - - Loại khác:      

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 

0 0 0 0 0 

2009.89.99 - - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:      

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 5 3 0 0 0 

 - - Loại khác:      

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 5 3 0 0 0 

2009.90.99 - - - Loại khác 5 3 0 0 0 

 

7.1.2. Cam kết từ phía Australia 

Trong AANZFTA, Australia cam kết loại bỏ phần lớn các dòng thuế của sản phẩm rau quả 

Chương 7,8, 20 có cam kết ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Tất cả các dòng thuế sẽ về 0% kể 

từ năm 2020 
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Bảng 27: Lộ trình cắt giảm thuế của Australia áp dụng với 

mặt hàng rau quả theo AANZFTA 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 

Thuế suất AANZFTA 

(%) 

2018 2019 
Từ 2020 

trở đi 

 Chương 7    

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được     

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.    

0701.10 - Để làm giống 0 0 0 

0701.90 - Loại khác: 0 0 0 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 

     

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

   

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ: 0 0 0 

0703.20 - Tỏi: 0 0 0 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: 0 0 0 

     

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn 

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

   

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): 0 0 0 

0704.20 - Cải Bruc-xen 0 0 0 

0704.90 - Loại khác: 0 0 0 

     

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 

   

 - Rau diếp, xà lách:    

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 0 0 

0705.19.00 - - Loại khác 0 0 0 

 - Rau diếp xoăn:    

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0 0 0 

0705.29.00 - - Loại khác 0 0 0 

     

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần 

củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn 

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

   

0706.10 - Cà rốt và củ cải: 0 0 0 

0706.90 - Loại khác 0 0 0 

     

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 

     

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.    

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 

0708.20.00 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 0 0 0 
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0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0 0 0 

     

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.    

0709.20.00 - Măng tây 0 0 0 

0709.30.00 - Cà tím 0 0 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):    

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 

0709.59 - - Loại khác: 0 0 0 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta : 0 0 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 0 0 

0709.90.00 - Loại khác: 0 0 0 

     

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước), đông lạnh. 

   

0710.10.00 - Khoai tây 0 0 0 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:    

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 0 0 

0710.29.00 - - Loại khác 0 0 0 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 0 0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 0 0 0 

0710.80.00 - Rau khác 0 0 0 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0 0 0 

     

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh 

hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng 

không ăn ngay được. 

   

0711.20 - Ôliu: 0 0 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri: 0 0 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):    

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus: 0 0 0 

0711.59 - - Loại khác: 0 0 0 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 0 0 0 

     

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở 

dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 

   

0712.20.00 - Hành tây 0 0 0 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy    
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(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 0 0 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 0 0 

0712.39 - - Loại khác: 0 0 0 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:    

0712.90.10 - - Tỏi 0 0 0 

0712.90.90 - - Loại khác 0 0 0 

     

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

   

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum): 0 0 0 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):    

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

0 0 0 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ): 

0 0 0 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): 0 0 0 

0713.39 - - Loại khác: 0 0 0 

0713.40 - Đậu lăng: 0 0 0 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 

0 0 0 

0713.90 - Loại khác: 0 0 0 

     

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và 

các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc 

inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã 

hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây 

cọ sago. 

   

0714.10 - Sắn:    

0714.10.10 - - - Đông lạnh 0 0 0 

0714.10.90 - - - Loại khác 0 0 0 

0714.20 - Khoai lang:    

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 0 0 

0714.20.90 - - Loại khác 0 0 0 

0714.90 - Loại khác:    

0714.90.90 - - - Đông lạnh 0 0 0 

0714.90.90 - - - Loại khác 0 0 0 

     

 Chương 8    
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 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ 

cam quýt hoặc các loại dưa 

   

     

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi 

hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

   

 - Dừa:    

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 0 0 

0801.19.00 - - Loại khác: 0 0 0 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):    

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 

 - Hạt điều:    

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 

     

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

   

 - Quả hạnh nhân:    

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):    

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 

 - Quả óc chó:    

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 

0802.40.00 - Hạt dẻ (Castanea spp. ): 0 0 0 

0802.50.00 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): 0 0 0 

0802.60.00 - Hạt macadamia (Macadamia nuts): 0 0 0 

0802.90.00 - Loại khác 0 0 0 

     

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. 0 0 0 

     

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, 

tươi hoặc khô. 

   

0804.10.00 - Quả chà là 0 0 0 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 0 0 

0804.30.00 - Quả dứa 0 0 0 

0804.40.00 - Quả bơ 0 0 0 

0804.50.00 - Quả ổi, xoài và măng cụt: 0 0 0 

     

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.    
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0805.10 - Quả cam: 0 0 0 

0805.20 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) 

và các loại giống lai chi cam quýt tương tự: 

0 0 0 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0 0 0 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 

0 0 0 

0805.90.00 - Loại khác 0 0 0 

     

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.    

0806.10.00 - Tươi 0 0 0 

0806.20.00 - Khô 0 0 0 

     

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.    

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):    

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 0 0 

0807.19.00 - - Loại khác 0 0 0 

0807.20.00 - Quả đu đủ: 0 0 0 

     

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.    

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 

0808.20.00 - Quả lê và quả mộc qua 0 0 0 

     

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận 

gai, tươi. 

   

0809.10.00 - Quả mơ 0 0 0 

0809.20.00 - Quả anh đào: 0 0 0 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 0 0 

0809.40.00 - Quả mận và quả mận gai: 0 0 0 

     

08.10 Quả khác, tươi.    

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 0 0 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác 

thuộc chi Vaccinium 

0 0 0 

0810.50.00 - Quả kiwi 0 0 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 0 0 

0810.90.00 - Loại khác:    

     

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

   

0811.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 
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0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý 

chua đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

0 0 0 

0811.90.00 - Loại khác 0 0 0 

     

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví 

dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không 

ăn ngay được. 

   

0812.10.00 - Quả anh đào 0 0 0 

0812.90.00 - Quả khác: 0 0 0 

     

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô 

thuộc Chương này. 

   

0813.10.00 - Quả mơ 0 0 0 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0 0 0 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 

0813.40.00 - Quả khác: 0 0 0 

0813.50.00 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 

0 0 0 

     

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa 

(kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 

trong các dung dịch bảo quản khác. 

0 0 0 

     

 Chương 20    

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các 

phần khác của cây 

   

     

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc 

axit acetic. 

   

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 0 0 

2001.90 - Loại khác:    

2001.90.10 - - Hành tây 0 0 0 

2001.90.90 - - Loại khác 0 0 0 

     

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

   

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: 0 0 0 

2002.90.00 - Loại khác: 0 0 0 
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20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic. 

   

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 

2003.20.00 - Nấm cục 0 0 0 

2003.90.00 - Loại khác: 0 0 0 

     

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

   

2004.10.00 - Khoai tây 0 0 0 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 0 0 0 

     

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

   

2005.10 - Rau đồng nhất: 0 0 0 

2005.20 - Khoai tây: 0 0 0 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 0 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :    

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 

2005.59 - - Loại khác: 0 0 0 

2005.60.00 - Măng tây 0 0 0 

2005.70.00 - Ô liu 0 0 0 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0 0 0 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:    

2005.91.00 - - Măng tre 5 5 0 

2005.99.00 - - Loại khác: 5 5 0 

     

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác 

của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có 

tẩm đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc 

đường). 

   

2006.00.10 - - - Rau, gồm (a) Đậu; (b) Ô liu; (c) Ngô ngọt 0 0 0 

2006.00.20 - - - Rau, gồm (a) Đậu Hà Lan (Pisum sativum); (b) 

Măng tây 

0 0 0 

2006.00.3 - - - Rau, NSA, và hỗn hợp các loại rau    

2006.00.31 - - - - Đông lạnh 0 0 0 

2006.00.39 - - - - Loại khác 0 0 0 

2006.00.90 - - - Loại khác 0 0 0 

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, 

bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 

Thuế suất AANZFTA 

(%) 

2018 2019 
Từ 2020 

trở đi 

thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt khác. 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0 0 0 

 - Loại khác:    

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0 0 0 

2007.99 - - Loại khác: 0 0 0 

     

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

   

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn 

với nhau: 

   

2008.11.00 - - Lạc: 0 0 0 

2008.19.00 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp: 0 0 0 

2008.20.00 - Dứa: 0 0 0 

2008.30.00 - Quả thuộc chi cam quýt: 0 0 0 

2008.40.00 - Quả lê 0 0 0 

2008.50.00 - Mơ 0 0 0 

2008.60.00 - Anh đào (Cherries): 0 0 0 

2008.70.00 - Đào, kể cả quả xuân đào: 0 0 0 

2008.80.00 - Dâu tây 0 0 0 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 

   

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0 0 0 

2008.92.00 - - Hỗn hợp 0 0 0 

2008.99.00 - - Loại khác: 0 0 0 

     

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước 

rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

   

 - Nước cam ép:    

2009.11.00 - - Đông lạnh 0 0 0 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 

2009.19.00 - - Loại khác 0 0 0 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):    

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 

2009.29.00 - - Loại khác 0 0 0 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt    

2009.31 - - Với trị giá Brix không quá 20    

2009.31.10 - - - Nước ép chanh, chưa thêm đường 0 0 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 

Thuế suất AANZFTA 
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2018 2019 
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trở đi 

2009.31.20 - - - Nước ép từ quả thuộc chi cam quýt (tangerine, 

Satsuma, clementine, wilkings và các loại cam quýt lai 

khác)  

0 0 0 

2009.31.90 - - - Loại khác 0 0 0 

2009.39 - - Loại khác    

2009.39.10 - - - Nước ép chanh, chưa thêm đường 0 0 0 

2009.39.20 - - - Nước ép từ quả thuộc chi cam quýt (tangerine, 

Satsuma, clementine, wilkings và các loại cam quýt lai 

khác)  

0 0 0 

2009.39.90 - - - Loại khác 0 0 0 

 - Nước dứa ép:    

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 

2009.49.00 - - Loại khác 0 0 0 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0 0 0 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):    

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0 0 0 

2009.69.00 - - Loại khác 0 0 0 

 - Nước táo ép:    

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 

2009.79.00 - - Loại khác 0 0 0 

2009.80.00 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác: 0 0 0 

2009.90.00 - Nước ép hỗn hợp: 0 0 0 

 

 

7.1.3. Cam kết từ phía New Zealand 

Theo AANZFTA, New Zealand cam kết xóa bỏ thuế quan đối với các sản phẩm rau quả thuộc 

Chương 7,8, 20 ngay hoặc theo lộ trình. Tuy nhiên lộ trình muộn nhất cho việc xóa bỏ các 

dòng thuế liên quan là năm 2009, vì vậy từ năm 2010 tất cả các dòng thuế có cam kết trong 

AANZFTA đều sẽ được New Zealand xóa bỏ. 

Bảng 28: Lộ trình cắt giảm thuế của New Zealand áp dụng với mặt hàng rau quả  

theo AANZFTA 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

AANZFTA (%) 

từ 2010 trở đi 

 Chương 7  

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được   

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.  

0701.10.00 - Để làm giống 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

AANZFTA (%) 

từ 2010 trở đi 

0701.90.00 - Loại khác: 0 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0 

   

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:  

0703.10.01 - - Hành tây 0 

0703.10.09 - - Hành, hẹ 0 

0703.20.00 - Tỏi: 0 

0703.90.00 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: 0 

   

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0704.10.00 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): 0 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0 

0704.90.00 - Loại khác: 0 

   

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 

 

 - Rau diếp, xà lách:  

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 

0705.19.00 - - Loại khác 0 

 - Rau diếp xoăn:  

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0 

0705.29.00 - - Loại khác 0 

   

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0706.10.00 - Cà rốt và củ cải: 0 

0706.90.00 - Loại khác 0 

   

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0 

   

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.  

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0708.20.00 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 0 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0 

   

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.  

0709.20.00 - Măng tây 0 

0709.30.00 - Cà tím 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 
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 - Nấm và nấm cục (truffle):  

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

0709.59.00 - - Loại khác: 0 

0709.60.00 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta : 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

0 

0709.90 - Loại khác:  

0709.90.01 - - Ngô ngọt 0 

0709.90.09 - - Ô liu và nụ bạch hoa 0 

0709.90.19 - - Loại khác: 0 

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước), đông lạnh. 

 

0710.10.00 - Khoai tây 0 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:  

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 

0710.29.00 - - Loại khác 0 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 0 

0710.80.00 - Rau khác 0 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0 

   

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc 

ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được. 

 

0711.20.00 - Ôliu: 0 

0711.40.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri: 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):  

0711.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus: 0 

0711.59.00 - - Loại khác: 0 

0711.90.00 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 0 

   

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 

 

0712.20.00 - Hành tây 0 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

 

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 

0712.39 - - Loại khác:  
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0712.39.11 - - - Nấm cục (truffle) 0 

0712.39.19 - - - Loại khác 0 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:  

0712.90.01 - - Ngô 0 

0712.90.09 - - Rau thơm, bao gồm hỗn hợp 0 

0712.90.19 - - Loại khác 0 

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hạt hoặc làm vỡ hạt. 

 

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):  

0713.10.01 - - Đã tách 0 

0713.10.08 - - Loại khác 0 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):  

0713.20.01 - - Đã tách 0 

0713.20.08 - - Loại khác 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):  

0713.31.00 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

0 

0713.32.00 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ): 

0 

0713.33.00 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): 0 

0713.39.00 - - Loại khác: 0 

0713.40.00 - Đậu lăng: 0 

0713.50.00 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 

0 

0713.90.00 - Loại khác: 0 

   

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các 

loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, 

tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát 

hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. 

 

0714.10 - Sắn:  

0714.10.10 - - - Đông lạnh 0 

0714.10.90 - - - Loại khác 0 

0714.20 - Khoai lang:  

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 

0714.20.90 - - Loại khác 0 

0714.90 - Loại khác:  

0714.90.90 - - - Đông lạnh 0 

0714.90.90 - - - Loại khác 0 

   

 Chương 8  

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt 

hoặc các loại dưa 
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08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

 

 - Dừa:  

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 

0801.19.00 - - Loại khác: 0 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):  

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Hạt điều:  

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 

   

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 

 

 - Quả hạnh nhân:  

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):  

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả óc chó:  

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 

0802.40.00 - Hạt dẻ (Castanea spp. ): 0 

0802.50.00 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): 0 

0802.60.00 - Hạt macadamia (Macadamia nuts): 0 

0802.90.00 - Loại khác 0 

   

08.03.00.00 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. 0 

   

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc 

khô. 

 

0804.10.00 - Quả chà là 0 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 

0804.30.00 - Quả dứa 0 

0804.40.00 - Quả bơ 0 

0804.50.00 - Quả ổi, xoài và măng cụt: 0 

   

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.  

0805.10.00 - Quả cam: 0 

0805.20.00 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các 

loại giống lai chi cam quýt tương tự: 

0 
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0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0 

0805.50.00 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh 

xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 

0 

0805.90.00 - Loại khác 0 

   

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.  

0806.10.00 - Tươi 0 

0806.20.00 - Khô 0 

   

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.  

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):  

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 

0807.19.00 - - Loại khác 0 

0807.20.00 - Quả đu đủ: 0 

   

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.  

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 

0808.20.00 - Quả lê và quả mộc qua 0 

   

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, 

tươi. 

 

0809.10.00 - Quả mơ 0 

0809.20.00 - Quả anh đào: 0 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 

0809.40.00 - Quả mận và quả mận gai: 0 

   

08.10 Quả khác, tươi.  

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium 

0 

0810.50.00 - Quả kiwi 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 

0810.90.00 - Loại khác:  

   

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác. 

 

0811.10 - Quả dâu tây  

0811.10.01 - - Đã thêm đường hoặc chất tạo ngọt 0 

0811.10.09 - - Loại khác 0 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
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0811.20.01 - - Đã thêm đường hoặc chất tạo ngọt 0 

0811.20.09 - - Loại khác 0 

0811.90 - Loại khác  

 - - Đã thêm đường hoặc chất tạo ngọt  

0811.90.01 - - - Chanh leo 0 

0811.90.09 - - - Loại khác 0 

 - - Loại khác  

0811.90.11 - - - Chanh leo 0 

0811.90.19 - - - Loại khác 0 

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 

dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

 

0812.10.00 - Quả anh đào 0 

0812.90.00 - Quả khác: 0 

   

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn 

hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương 

này. 

 

0813.10.00 - Quả mơ 0 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 0 

0813.40.00 - Quả khác: 0 

0813.50.00 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương 

này: 

0 

   

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả 

dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong 

nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo 

quản khác. 

0 

   

 Chương 20  

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần 

khác của cây 

 

   

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. 

 

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 

2001.90 - Loại khác:  

2001.90.01 - - Các loại rau, hoa quả và hạt khác 0 

2001.90.09 - - Các bộ phận khác của cây 0 

   

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

 

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng: 0 



 

457 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

AANZFTA (%) 

từ 2010 trở đi 

2002.90 - Loại khác:  

2002.90.01 - - Nước ép, nguyên chất hoặc cô đặc 0 

2002.90.09 - - Loại khác 0 

   

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

 

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

2003.20.00 - Nấm cục 0 

2003.90.00 - Loại khác: 0 

   

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các 

sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2004.10.00 - Khoai tây 0 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  

2004.90.01 - - Ngô ngọt, lá nho, khoai lang, cây bia (hop shoots) và lõi cây 

cọ 

0 

2004.90.09 - - Loại khác 0 

   

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ 

các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2005.10.00 - Rau đồng nhất: 0 

2005.20.00 - Khoai tây: 0 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :  

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0 

2005.59.00 - - Loại khác: 0 

2005.60.00 - Măng tây 0 

2005.70.00 - Ô liu 0 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  

2005.91.00 - - Măng tre 0 

2005.99 - - Loại khác:  

2005.99.01 - - - Nụ bạch hoa 0 

2005.99.09 - - - Loại khác 0 

   

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường). 

 

2006.00.10 - - - Rau, gồm (a) Đậu; (b) Ô liu; (c) Ngô ngọt 0 

2006.00.20 - - - Rau, gồm (a) Đậu Hà Lan (Pisum sativum); (b) Măng tây 0 

2006.00.30 - - - Rau, NSA, và hỗn hợp các loại rau 0 
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2006.00.40 - - - Ngô ngọt (Zea mays var., saccharata) 0 

2006.00.50 - - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) và Đậu hạt (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) 

0 

2006.00.70 - - - Các loại rau và hỗn hợp rau khác 0 

2006.00.90 - - - Loại khác 0 

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột 

nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được từ 

quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

tạo ngọt khác. 

 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0 

 - Loại khác:  

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0 

2007.99.00 - - Loại khác: 0 

   

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được 

chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

 

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 

 

2008.11.00 - - Lạc: 0 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:  

2008.19.01 - - - Hạt điều 0 

2008.19.09 - - - Loại khác 0 

2008.20 - Dứa:  

2008.20.01 - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

2008.20.09 - - - Loại khác 0 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:  

2008.30.01 - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

2008.30.09 - - - Loại khác 0 

2008.40 - Quả lê  

2008.40.01 - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

2008.40.09 - - - Loại khác 0 

2008.50 - Mơ  

2008.50.01 - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

2008.50.09 - - - Loại khác 0 

2008.60 - Anh đào (Cherries):  

2008.60.01 - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

2008.60.09 - - - Loại khác 0 
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2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:  

2008.70.01 - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

2008.70.09 - - - Loại khác 0 

2008.80 - Dâu tây  

2008.80.01 - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

2008.80.09 - - - Loại khác 0 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 

 

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0 

2008.92 - - Hỗn hợp  

2008.92.01 - - - Từ hoa quả 0 

2008.92.09 - - - Loại khác 0 

2008.99 - - Loại khác:  

2008.99.01 - - - Thân và các bộ phận khác của cây, ngoại trừ quả 0 

 - - - Loại khác  

2008.99.11 - - - - Được nấu chín và bảo quản đông lạnh, không pha thêm 

đường 

0 

 - - - - Loại khác  

2008.99.21 - - - - - Quả mận khô 0 

2008.99.25 - - - - - Quả táo, quả mận 0 

2008.99.31 - - - - - Các loại quả mọng khác 0 

2008.99.39 - - - - - Loại khác 0 

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

 

 - Nước cam ép:  

2009.11 - - Đông lạnh  

 - - - Trong container lớn  

2009.11.01 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.11.09 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.11.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.11.19 - - - - Loại khác 0 

2009.12 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20  

 - - - Trong container lớn  

2009.12.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.12.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.12.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.12.29 - - - - Loại khác 0 

2009.19 - - Loại khác  
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 - - - Trong container lớn  

2009.19.12 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.19.18 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.19.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.19.29 - - - - Loại khác 0 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):  

2009.21 - - Với trị giá Brix không quá 20  

 - - - Trong container lớn  

2009.21.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.21.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.21.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.21.29 - - - - Loại khác 0 

2009.29 - - Loại khác  

 - - - Trong container lớn  

2009.29.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.29.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.29.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.29.29 - - - - Loại khác 0 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt  

2009.31 - - Với trị giá Brix không quá 20  

 - - - Nước ép chanh  

 - - - Trong container lớn  

2009.31.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.31.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.31.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.31.29 - - - - Loại khác 0 

 - - - Loại khác  

 - - - Trong container lớn  

2009.31.31 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.31.39 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.31.41 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.31.49 - - - - Loại khác 0 

2009.39 - - Loại khác  

 - - - Nước ép chanh  

 - - - Trong container lớn  

2009.39.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.39.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  
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2009.39.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.39.29 - - - - Loại khác 0 

2009.39.20 - - - Nước ép từ quả thuộc chi cam quýt (tangerine, Satsuma, 

clementine, wilkings và các loại cam quýt lai khác)  

0 

 - - - Loại khác 0 

 - - - Trong container lớn  

2009.39.31 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.39.39 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.39.41 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.39.49 - - - - Loại khác 0 

 - Nước dứa ép:  

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.49.00 - - Loại khác 0 

2009.50 - Nước cà chua ép  

 - - - Trong container lớn  

2009.50.01 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.50.09 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.50.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.50.19 - - - - Loại khác 0 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):  

2009.61 - - Với trị giá Brix không quá 30  

 - - - Trong container lớn  

2009.61.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.61.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.61.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.61.29 - - - - Loại khác 0 

2009.69 - - Loại khác  

 - - - Trong container lớn  

2009.69.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.69.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.69.21 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.69.29 - - - - Loại khác 0 

 - Nước táo ép:  

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20  

 - - - Trong container lớn  

2009.71.11 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.71.19 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.71.21 - - - - Có pha thêm đường 0 



 

462 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

AANZFTA (%) 

từ 2010 trở đi 

2009.71.29 - - - - Loại khác 0 

2009.79 - - Loại khác  

 - - - Trong container lớn  

2009.79.31 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.79.39 - - - - Loại khác 0 

 - - - Trong các loại container khác  

2009.79.41 - - - - Có pha thêm đường 0 

2009.79.49 - - - - Loại khác 0 

2009.80 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:  

 - -  Trong container lớn  

2009.80.01 - - - Có pha thêm đường 0 

 - - - Loại khác  

2009.80.11 - - - - Chanh leo 0 

2009.80.19 - - - - Loại khác 0 

 - -  Trong các loại container khác  

2009.80.21 - - - Có pha thêm đường 0 

 - - - Loại khác  

 - - - - Nước ép trái cây  

2009.80.31 - - - - - Chanh leo 0 

2009.80.39 - - - - - Loại khác 0 

2009.80.49 - - - - Nước ép rau củ 0 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:  

 - -  Trong container lớn  

2009.90.01 - - - Có pha thêm đường 0 

2009.90.09 - - - Loại khác 0 

 - -  Trong các loại container khác  

2009.90.11 - - - Có pha thêm đường 0 

 - - - Loại khác  

2009.90.21 - - - - Nước ép trái cây 0 

2009.90.29 - - - - Loại khác 0 

 

7.2. Quy tắc xuất xứ 

7.2.1. Quy tắc chung 

Các quy định về quy tắc xuất xứ trong AANZFTA được cụ thể hóa trong Thông tư 31/2015/TT-

BCT của Bộ Công thương. 

Cụ thể, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước thành 

viên; 
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- Trường hợp 2: Được sản xuất tại lãnh thổ của một nước thành viên từ các nguyên liệu 

có xuất xứ của một hay nhiều nước thành viên khác 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại một 

nước thành viên, nhưng đáp ứng được các tiêu chí quy định tại Phụ lục II (Quy tắc cụ 

thể mặt hàng) của Thông tư 31/2015/TT-BCT; 

Đối với trường hợp 3:  

Phụ lục II Thông tư 31/2015/TT-BCT cho phép lựa chọn một hoặc kết hợp các tiêu chí: 

- Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC): không nhỏ hơn 40% 

- Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa 

- Công đoạn gia công chế biến cụ thể. 

Cách tính RVC: 

a) Công thức trực tiếp 

RVC = 
𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑁𝑉𝐿 𝐴𝐴𝑁𝑍𝐹𝑇𝐴+𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑛ℎâ𝑛 𝑐ô𝑛𝑔+𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑝ℎâ𝑛 𝑏ổ+𝐶ℎ𝑖 𝑝ℎí 𝑘ℎá𝑐+𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛

𝐺𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

b) Công thức gián tiếp 

RVC = 
𝐹𝑂𝐵−𝑇𝑟ị 𝑔𝑖á 𝑛𝑔𝑢𝑦ê𝑛 𝑙𝑖ệ𝑢 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑐ó 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑥ứ (𝑉𝑁𝑀)

𝐺𝑖á 𝐹𝑂𝐵
 x 100% 

Trong đó: 

- Chi phí nguyên liệu AANZFTA là trị giá nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa có xuất xứ 

do nhà sản xuất mua hoặc tự sản xuất;  

- Chi phí nhân công bao gồm lương, thù lao và các khoản phúc lợi khác cho người lao động;  

- Chi phí phân bổ là toàn bộ các chi phí chung được phân bổ cho quá trình sản xuất; 

- Các chi phí khác là các chi phí phát sinh trong quá trình đưa hàng lên tàu hoặc các phương 

tiện vận tải khác để xuất khẩu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chi phí vận tải nội địa, 

chi phí lưu kho, chi phí bốc dỡ hàng tại cảng, phí môi giới, phí dịch vụ; 

- Trị giá nguyên liệu không có xuất xứ (VNM) là giá CIF tại thời điểm nhập khẩu hoặc giá 

mua đầu tiên của nguyên liệu, phụ tùng hoặc sản phẩm không có xuất xứ mà nhà sản xuất 

đã trả. Giá trị nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ bao gồm nguyên liệu không xác định 

được xuất xứ nhưng không bao gồm giá trị nguyên liệu tự sản xuất. 

- Trị giá hàng hóa theo Phụ lục này được xác định theo Điều VII của GATT 1994 và Hiệp 

định Trị giá Hải quan. 

Việt Nam áp dụng công thức tính gián tiếp để xác định xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu theo 

Hiệp định AANZFTA.  
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7.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

AANZFTA áp dụng quy tắc cụ thể mặt hàng với một số mặt hàng được ghi chú rõ trong Phụ 

lục 2 Thông tư 31/2015/TT-BCT, theo đó, quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với một số mặt 

hàng rau quả trong AANZFTA được quy định như sau: 

Bảng 30: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng rau quả trong AANZFTA  

Mã HS Mô tả Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Chương 7 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được 

0701  Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.  

0701 0701.10 - Để làm giống WO 

0701 0701.90 - Loại khác: WO 

0702 0702.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. WO 

0703  
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
 

0703 0703.10 - Hành tây và hành, hẹ: WO 

0703 0703.20 - Tỏi WO 

0703 0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác WO 

0704  
Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp 

cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
 

0704 0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): WO 

0704 0704.20 - Cải Bruc-xen WO 

0704 0704.90 - Loại khác: WO 

0705  
Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp 

xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 
 

0705 0705.11 - Xà lách cuộn (head lettuce) WO 

0705 0705.19 - Loại khác WO 

0705 0705.21 
- Rau diếp xoăn: Rau diếp xoăn rễ củ 

(Cichorium intybus var. foliosum) 
WO 

0705 0705.29 - Rau diếp xoăn: Loại khác WO 

0706  

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ 

(salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và 

các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

 

0706 0706.10 - Cà rốt và củ cải: WO 
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Mã HS Mô tả Quy tắc cụ thể mặt hàng 

0706 0706.90 - Loại khác WO 

0707 0707.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. WO 

0708  
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh. 
 

0708 0708.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) WO 

0708 0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : WO 

0708 0708.90 - Các loại rau đậu khác WO 

0709  Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.  

0709 0709.20 - Măng tây WO 

0709 0709.30 - Cà tím WO 

0709 0709.40 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) WO 

0709 0709.51 
- Nấm và nấm cục (truffle): Nấm thuộc chi 

Agaricus 
WO 

0709 0709.59 - Nấm và nấm cục (truffle): Loại khác WO 

0709 0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta WO 

0709 0709.70 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
WO 

0709 0709.90 - Loại khác WO 

0710  
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh. 
 

0710 0710.10 - Khoai tây 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 

0710 0710.21 
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: Đậu 

Hà Lan (Pisum sativum) 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 

0710 0710.22 
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: Đậu 

hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 
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Mã HS Mô tả Quy tắc cụ thể mặt hàng 

0710 0710.29 
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:  Loại 

khác 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 

0710 0710.30 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 

0710 0710.40 - Ngô ngọt 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 

0710 0710.80 - Rau khác 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 

0710 0710.90 - Hỗn hợp các loại rau 

WO hoặc không có thay 

đổi trong phân loại thuế 

quan khi sản phẩm được 

nấu trong lãnh thổ của 

nước thành viên 

0714  

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai 

lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng 

tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông 

lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm 

thành dạng viên; lõi cây cọ sago 

 

0714 0714.10 - Sắn (cassava) WO 

0714 0714.20 - Khoai lang WO 

0714 0714.90 - Loại khác WO 

Chương 8 
Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại 

dưa 

0801  
Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or 

dried, whether or not shelled or peeled: 
 

0801 0801.11 - Dừa: Đã qua công đoạn làm khô RVC(40) hoặc CC 
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Mã HS Mô tả Quy tắc cụ thể mặt hàng 

0801 0801.19 - Dừa: Loại khác RVC(40) hoặc CC 

0801 0801.21 - Quả hạch Brazil: Chưa bóc vỏ WO 

0801 0801.22 - Quả hạch Brazil: Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc CC 

0801 0801.31 - Hạt điều:: Chưa bóc vỏ WO 

0802  
Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
 

0802 0802.11 - Quả hạnh nhân: Chưa bóc vỏ WO 

0802 0802.12 - Quả hạnh nhân: Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc CC 

0802 0802.21 
- Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ): Chưa bóc 

vỏ 
WO 

0802 0802.22 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ): Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc CC 

0802 0802.31 - Quả óc chó: Chưa bóc vỏ WO 

0802 0802.32 - Quả óc chó: Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc CC 

0802 0802.40 - Hạt dẻ (Castanea spp.) RVC(40) hoặc CC 

0802 0802.50 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): RVC(40) hoặc CC 

0802 0802.60 - Hạt macadamia (Macadamia nuts): RVC(40) hoặc CC 

0802 0802.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

0803 0803.00 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô RVC(40) hoặc CC 

0804  
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng 

cụt, tươi hoặc khô. 
 

0804 0804.10 - Quả chà là WO 

0804 0804.20 - Quả sung, vả WO 

0804 0804.30 - Quả dứa WO 

0804 0804.40 - Quả bơ WO 

0804 0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt: WO 

0805  Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.  

0805 0805.10 - Quả cam WO 

0805 0805.20 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam quýt 

tương tự: 

WO 

0805 0805.40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm WO 



 

468 

 

Mã HS Mô tả Quy tắc cụ thể mặt hàng 

0805 0805.50 

- Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum) và quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

WO 

0805 0805.90 - Loại khác WO 

0806  Quả nho, tươi hoặc khô:  

0806 0806.10 - Tươi WO 

0806 0806.20 - Khô WO 

0807  
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, 

tươi. 
 

0807 0807.11 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): dưa hấu WO 

0807 0807.19 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): loại khác WO 

0807 0807.20 - Quả đu đủ WO 

0808  Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi  

0808 0808.10 - Quả táo (apples) WO 

0808 0808.20 - Quả lê và quả mộc qua WO 

0809  
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và 

mận gai, tươi 
 

0809 0809.10 - Quả mơ WO 

0809 0809.20 - Quả anh đào: WO 

0809 0809.30 - Quả đào, kể cả xuân đào WO 

0809 0809.40 - Quả mận và quả mận gai: WO 

0810  Quả khác, tươi.  

0810 0810.10 - Quả dâu tây WO 

0810 0810.20 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 
WO 

0810 0810.40 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại 

quả khác thuộc chi Vaccinium 
WO 

0810 0810.50 - Quả kiwi WO 

0810 0810.60 - Quả sầu riêng WO 

0810 0810.90 - Loại khác WO 

Chương 20 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây 
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Mã HS Mô tả Quy tắc cụ thể mặt hàng 

2001  

Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được 

khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

giấm hoặc axit acetic 

 

2001 2001.10 - Dưa chuột và dưa chuột ri RVC(40) hoặc CC 

2001 2001.90 - Loại khác: RVC(40) hoặc CC 

2002  

Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic. 

 

2002 2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng RVC(40) hoặc CC 

2002 2002.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

2003  

Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm 

hoặc axit axetic 

 

2003 2003.10 - Nấm thuộc chi Agaricus RVC(40) hoặc CC 

2003 2003.20 - Nấm cục (truffles) RVC(40) hoặc CC 

2003 2003.90 - Loại khác RVC(40) hoặc CC 

2004  

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, 

đã đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06 

 

2004 2004.10 - Khoai tây RVC(40) hoặc CC 

2004 2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: RVC(40) hoặc CC 

2005  

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, 

không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06 

 

2005 2005.10 - Rau đồng nhất: RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.20 - Khoai tây: RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.40 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.51 
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): đậu hạt, 

Đã bóc vỏ 
RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.59 
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): loại 

khác 
RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.60 - Măng tây RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.70 - Ô liu RVC(40) hoặc CC 
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2005 2005.80 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.91 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: Măng tre RVC(40) hoặc CC 

2005 2005.99 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: loại khác RVC(40) hoặc CC 

2006 2006.00 

Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần 

khác của cây, được bảo quản bằng đường (dạng 

khô có tẩm đường, ngâm trong nước đường 

hoặc bọc đường). 

RVC(40) hoặc CC 

2008  

Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc 

ghi ở nơi khác. 

 

2008 2008.11 
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa 

pha trộn với nhau: lạc 
RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.19 
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa 

pha trộn với nhau: Loại khác, kể cả hỗn hợp 
RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.20 - Dứa RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt: RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.40 - Quả lê RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.50 - Mơ RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.60 - Anh đào (Cherries): RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào: RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.80 - Dâu tây RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.91 
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc 

phân nhóm 2008.19: lõi cây cọ 
RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.92 
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc 

phân nhóm 2008.19: hỗn hợp 
RVC(40) hoặc CC 

2008 2008.99 
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc 

phân nhóm 2008.19: loại khác 
RVC(40) hoặc CC 

2009 

 

 

 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và 

nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm 

rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác 

 

2009 2009.11 - Nước cam ép: Đông lạnh RVC(40) hoặc CC 
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2009 2009.12 
- Nước cam ép: Không đông lạnh, với trị giá 

Brix không quá 20 
RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.19 - Nước cam ép: Loại khác RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.21 
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm): với 

trị giá Brix không quá 20 
RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.29 
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm): 

Loại khác 
RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.31 
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt: 

với trị giá Brix không quá 20 
RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.39 
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt: 

Loại khác 
RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.41 - Nước dứa ép: với trị giá Brix không quá 20 RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.49 - Nước dứa ép: Loại khác RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.50 - Nước cà chua ép RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.61 
- Nước nho ép (kể cả hèm nho): với trị giá Brix 

không quá 30 
RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.69 - Nước nho ép (kể cả hèm nho): Loại khác RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.71 - Nước táo ép: với trị giá Brix không quá 20 RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.79 - Nước táo ép: Loại khác RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.80 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác RVC(40) hoặc CC 

2009 2009.90 - Nước ép hỗn hợp RVC(40) hoặc CC 

 

7.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):   

Đối với mặt hàng rau quả, hàng hóa không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi mã HS vẫn 

được hưởng ưu đãi thuế quan nếu tổng giá trị nguyên liệu được sử dụng để sản xuất ra hàng 

hóa không có xuất xứ và không đạt tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS không vượt quá 10% 

tổng giá trị FOB của hàng hóa; 

- Quy tắc cộng gộp:  

Hàng hóa đáp ứng các tiêu chí xuất xứ quy định và được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất 

ra hàng hóa ở một nước thành viên khác được coi là có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn 

ra các công đoạn gia công, chế biến hàng hóa đó.  
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Đối với tiêu chí RVC, chỉ khi nào sản phẩm (nguyên liệu hoặc hàng hóa) đáp ứng tiêu chí 

RVC tối thiểu (40% ) thì mới được xem xét cộng gộp và khi đó là cộng 100% trị giá FOB của 

nguyên liệu/ bán thành phẩm vào quá trình sản xuất tiếp theo để tạo ra thành phẩm. 

7.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

AANZFTA được coi là một trong những Hiệp định tiến bộ nhất trong những FTA ASEAN 

từng ký kết, được thể hiện qua thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ như sau: 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: Mẫu C/O AANZ 

o AANZFTA chỉ chấp nhận C/O bản giấy và làm bằng tiếng Anh. Bộ C/O bao 

gồm một bản gốc và 02 bản sao.  

o Tại Việt Nam và các nước ASEAN, doanh nghiệp nhận C/O bản giấy từ cơ quan 

cấp C/O và gửi bản giấy này cho người nhập khẩu trong AANZFTA. Tại 

Australia và New Zealand, tổ chức cấp C/O gửi bản điện thử cho người xuất 

khẩu. Người xuất khẩu có thể in bản điện tử và gửi bản in cho người nhập khẩu 

in thành bản giấy nộp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu. Cơ quan Hải quan 

ASEAN trong đó có Việt Nam chỉ chấp nhận C/O bản giấy, bao gồm C/O mẫu 

AANZ được cấp bởi Australia và New Zealand. Việc cho phép doanh nghiệp 

nhận bản điện tử và in trực tiếp C/O dẫn đến tình trạng có nhiều C/O bản gốc 

cùng lưu thông trên thị trường (01 bản gốc nộp cho cơ quan hải quan nước nhập 

khẩu và 01 bản gốc khác có thể nộp cho ngân hàng nơi doanh nghiệp mở L/C và 

thực hiện việc thanh toán tiền cho người bán). Cơ quan hải quan ASEAN hiện 

đang lúng túng trong việc xử lý số lượng C/O bản gốc nhiều hơn một này, do sự 

không tương thích của 2 cơ chế cấp C/O khi ASEAN cấp C/O bản giấy, doanh 

nghiệp nhận C/O bản giấy còn Australia và New Zealand cấp C/O bản điện tử, 

doanh nghiệp nhận bản điện tử và in ra bản giấy. 

o Quy định về C/O giáp lưng trong AANZFTA tương đối linh hoạt, đó là không 

bắt buộc nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải 

là một. 

o AANZFTA còn cho phép C/O cấp lỗi có thể được xử lý dưới 2 hình thức: (i) 

Gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này 

phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O 

chứng nhận. Các phần còn trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm; hoặc 

(ii) Cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi. Điều khoản (ii) là một điều khoản 

tiến bộ mà nhiều Hiệp định cũ của ASEAN chưa quy định. 
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- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o C/O được cấp thông qua một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước của từng Bên 

quy định. 

o AANZFTA cho phép C/O có thể cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu 

của hàng hóa. Thời hạn cấp sau không qua 12 tháng kể từ ngày xuất khẩu. 

 

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/09/2015 hướng dẫn 

thực hiện Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương 

mại tự do ASEAN – Australia/New Zealand. 

  



 

474 

 

C/O MẪU AANZ 

1.  Goods Consigned from (Exporter’s  name, address and 
country)  

 

 

 

Certificate No.                                                                 Form AANZ 

AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – 
AUSTRALIA–NEW ZEALAND FREE TRADE 

AREA (AANZFTA) 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
(Combined Declaration and Certificate) 

 

Issued in …………………………… 
(Country) 

        (see Overleaf Notes) 

2. Goods Consigned to (Importer’s/ Consignee’s name,  
address, country) 

 

 

3. Means of transport and route  (if known) 

Shipment Date:  

Vessel’s name/Aircraft etc.: 

Port of Discharge: 

4. For Official Use 
 

 Preferential Treatment Given Under AANZFTA 
 

 
 Preferential Treatment Not Given (Please state  

  reason/s)  
 
 
……………………………………………………………………………… 

Signature of Authorised Signatory of the Importing Country 

5. Item 
number 

 

6. Marks and 
numbers on 
packages 

 

7. Number and kind of packages; 
description of goods including HS 
Code (6 digits) and brand name (if 
applicable). Name of company issuing 
third party invoice (if applicable) 

8. Origin 
Conferring 
Criterion (see 
Overleaf  
Notes)  

9. Quantity (Gross weight or 
other measurement), and 
value (FOB) where RVC is 
applied (see Overleaf  Notes) 

10. Invoice 
number(s) 
and date of 
invoice(s) 

      

 

11.  Declaration by the exporter 

 
The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in  
 
 
……………………………………………………………………….. 

(country) 
 
and that they comply with the rules of origin, as provided in 
Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods 
exported to 
 
 
……………………………………………………………………….. 

(importing country) 
 
 
 
 
…………………………………………………………...................... 

Place and date, name, signature and  
company of authorised signatory 

 

12.  Certification 
 
On the basis of control carried out, it is hereby certified that the 
information herein is correct and that the goods described comply 
with the origin requirements specified in the Agreement Establishing 
the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………................................... 

Place and date, signature and stamp of Authorised 
Issuing Authority/ Body 

 
13.    Back-to-back Certificate of Origin              Subject of third-party invoice                     Issued retroactively    
 
         De Minimis                                                    Accumulation  
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MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O 

 Continuation Sheet                     Original (Duplicate/Triplicate) 

Certificate No.                                                     Form AANZ 
 

5. Item 

number 

 

6. Marks and 

numbers on 

packages 

 

7. Number and kind of packages; 

description of goods including HS 

Code (6 digits) and brand name (if 

applicable) 

8. Origin 

Conferring 

Criterion (see 

Overleaf Notes)  

9. Quantity (Gross weight or 

other measurement), and value 

(FOB) where RVC is applied 

(see Overleaf  Notes) 

10. Invoice 

number(s) and date 

of invoice(s) 

      

 

11.  Declaration by the exporter 

 
The undersigned hereby declares that the above details and 
statements are correct; that all the goods were produced in  
 

 

……………………………………………………………………….. 
(country) 

 

and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 

of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand 

Free Trade Area for the goods exported to 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 
(importing country) 

 

 
 

 

 
…………………………………………………………...................... 

Place and date, name, signature and  

company of authorised signatory 

 

12.  Certification 
 
On the basis of control carried out, it is hereby certified that the 
information herein is correct and that the goods described comply 
with the origin requirements specified in the Agreement 
Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

……………………………………………………………................................
... 

Place and date, signature and stamp of Authorised  

Issuing Authority/ Body 
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7.4. Thông tin thêm về quy định nhập khẩu vào thị trường Australia 

- Xác định giá trị hàng hóa:  

Phương pháp chung để xác định trị giá hàng hóa nhập khẩu là sử dụng “trị giá giao dịch”, 

là số tiền mà người nhập khẩu thực tế phải trả (hoặc sẽ phải trả) cho hàng hóa đó.  

Để áp dụng phương pháp này thì cần phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó đáng kể là 

điều kiện người mua và người bán không có mối quan hệ với nhau, hoặc nếu người mua và 

người bán có mối quan hệ với nhau thì mối quan hệ đó không được làm ảnh hưởng đến giá 

cả hàng hóa nhập khẩu.  

Trị giá giao dịch có thể bao gồm khoản phụ thêm hoặc khoản giảm trừ như tiền hoa hồng, 

tiền bản quyền.  

Khi không thể áp dụng phương pháp “trị giá giao dịch” thì có thể áp dụng một trong các 

phương pháp khác để xác định trị giá hải quan: 

o Trị giá hàng hóa cùng loại - là trị giá hàng hóa cùng loại được xuất khẩu sang 

Australia; 

o Trị giá hàng hóa tương tự - là trị giá hàng hóa tương tự được xuất khẩu sang 

Australia; 

o Trị giá suy diễn/tham chiếu - là trị giá hàng hóa cùng loại hay tương tự với hàng 

nhập khẩu, được bán ở Australia. Trị giá hàng hóa sẽ phải được điều chỉnh cho 

các chi phí phát sinh giữa nơi xuất khẩu hàng hóa và trị giá bán ra tại Australia; 

o Trị giá tính toán - là trị giá được tính dựa trên chi phí sản xuất ra hàng hóa, chi 

phí thông thường, chi phí khác và lợi nhuận đối với hàng hóa nhập khẩu; 

o Trị giá tổng hợp - là trị giá được áp dụng khi không có phương pháp phù hợp nào 

khác. Trong trường hợp này cơ quan Hải quan và Biên phòng sẽ xác định trị giá 

bằng cách kết hợp các phương pháp định giá nêu trên và các thông tin phù hợp 

khác. 

- Xác định thuế suất:  

Để có được Biểu thuế và biết rõ thuế suất hàng hóa nhập khẩu của Australia, có thể truy 

cập vào địa chỉ http://customs.gov.au/tariff/default.asp. Thuế nhập khẩu ở Australia được 

tính trên cơ sở giá FOB, có nghĩa là giá của hàng hoá đã được đóng vào container và được 

chuyển lên sàn tàu tại cảng xuất hàng (là cảng biển hoặc cảng hàng không).  

Cước vận tải và phí bảo hiểm nội địa cho tới địa điểm cuối cùng tại cảng xuất khẩu được 

bao gồm trong tổng giá tính thuế. Để xác định giá trị lô hàng nhập khẩu ghi bằng đồng 

http://customs.gov.au/tariff/default.asp
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ngoại tệ sang đồng đô la Australia, hải quan Australia sử dụng tỷ giá hối đoái tương ứng 

vào thời điểm xuất hàng. 

- Thông quan 

Tất cả hàng hoá nhập khẩu vào Australia phải được Hải quan thông quan. Nếu doanh nghiệp 

có yêu cầu, cơ quan Hải quan có thể cung cấp thông tin về thuế và các quy định nhập khẩu 

(điều kiện thông quan, các hàng hoá cấm nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu….). .Tài liệu 

hướng dẫn thực hiện thủ tục khai báo hải quan tham khảo tại trang web Australian 

Government - Department của Immigration and Border Protection. 

Hồ sơ thông quan tối thiểu gồm hóa đơn, vận đơn và các tài liệu khác (phiếu đóng gói, giấy 

tờ bảo hiểm hàng hóa liên quan đến việc chuyển hàng). 
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Chương 8: Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) 

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) được ký vào tháng 2/2009 và có hiệu lực 

từ ngày 17/5/2010, thay thế cho Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) 

ký năm 1992 giữa 10 nước ASEAN. 

ATIGA là hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa 

trong nội khối và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp các cam kết cắt giảm/loại bỏ thuế quan 

đã được thống nhất trong CEPT/AFTA cùng các hiệp định, nghị định thư có liên quan. 

Việt Nam tham gia ASEAN từ năm 1995 và bắt đầu thực hiện CEPT/AFTA từ năm 1996 và 

sau này tiếp tục thực hiện ATIGA. 

8.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

- Nguyên tắc cam kết: tất cả các sản phẩm trong Danh mục hài hòa thuế quan của ASEAN 

(AHTN) đều được đưa vào trong biểu cam kết cắt giảm thuế quan của từng nước trong 

ATIGA, bao gồm cả những sản phẩm có cam kết cắt giảm thuế và cả những sản phẩm 

chưa cam kết cắt giảm thuế (sản phẩm chưa cam kết được đưa vào Biểu thuế sẽ nêu rõ 

là “chưa cam kết”). 

- Lộ trình cắt giảm thuế quan của các nước ASEAN - 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, 

Thái Lan, Philippines, Singapore) ngắn  hơn các nước còn lại (nhóm CLMV bao gồm 

các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam). 

8.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong ATIGA, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế đối với phần lớn sản phẩm rau củ Chương 7, 8, 

20 từ các nước ASEAN từ 2015. Vì vậy, phần lớn các sản phẩm rau củ từ ASEAN nhập khẩu 

vào Việt Nam đều được miễn thuế nhập khẩu  

Bảng 31: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện ATIGA giai đoạn 2018 - 2022 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

ATIGA (%) từ 

2015 trở đi 

 Chương 7  

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được  

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.  

0701.10.00 - Để làm giống 0 

0701.90 - Loại khác:  

0701.90.10 -  -  Loại  thường  dùng  để  làm  khoai  tây  chiên (chipping 

potatoes) 

0 

0701.90.90 - - Loại khác 0 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

ATIGA (%) từ 

2015 trở đi 

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:  

 - - Hành tây:  

0703.10.11 - - - Củ giống 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 0 

 - - Hành, hẹ:  

0703.10.21 - - - Củ giống 0 

0703.10.29 - - - Loại khác 0 

0703.20 - Tỏi:  

0703.20.10 - - Củ giống 0 

0703.20.90 - - Loại khác 0 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:  

0703.90.10 - - Củ giống 0 

0703.90.90 - - Loại khác 0 

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương 

tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):  

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 0 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 0 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0 

0704.90 - Loại khác:  

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 0 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 0 

0704.90.90 - - Loại khác 0 

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn (Cichorium 

spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 

 

 - Rau diếp, xà lách:  

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 

0705.19.00 - - Loại khác 0 

 - Rau diếp xoăn:  

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 0 

0705.29.00 - - Loại khác 0 

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

 

0706.10 - Cà rốt và củ cải:  

0706.10.10 - - Cà rốt 0 

0706.10.20 - - Củ cải 0 

0706.90.00 - Loại khác 0 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0 

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.  

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

ATIGA (%) từ 

2015 trở đi 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :  

0708.20.10 - - Đậu Pháp 0 

0708.20.20 - - Đậu dài 0 

0708.20.90 - - Loại khác 0 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.  

0709.20.00 - Măng tây 0 

0709.30.00 - Cà tím 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):  

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

0709.59 - - Loại khác:  

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 

0709.59.90 - - - Loại khác 0 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta :  

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 

0709.60.90 - - Loại khác 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

0 

 - Loại khác:  

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0 

0709.92.00 - - Ô liu 0 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .) 0 

0709.99 - - Loại khác:  

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 0 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 0 

0709.99.90 - - - Loại khác 0 

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), 

đông lạnh. 

 

0710.10.00 - Khoai tây 0 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:  

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 

0710.29.00 - - Loại khác 0 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 0 

0710.80.00 - Rau khác 0 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0 

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, 

ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung 

dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

 

0711.20 - Ôliu:  
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

ATIGA (%) từ 

2015 trở đi 

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.20.90 - - Loại khác 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:  

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.40.90 - - Loại khác 0 

 - Nấm và nấm cục (truffle):  

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:  

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.51.90 - - - Loại khác 0 

0711.59 - - Loại khác:  

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.59.90 - - - Loại khác 0 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:  

0711.90.10 - - Ngô ngọt 0 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 0 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 0 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

0 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 0 

0711.90.90 - - Loại khác 0 

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 

 

0712.20.00 - Hành tây 0 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 

 

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 

0712.39 - - Loại khác:  

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 0 

0712.39.90 - - - Loại khác 0 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:  

0712.90.10 - - Tỏi 0 

0712.90.90 - - Loại khác 0 

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt 

hoặc làm vỡ hạt. 

 

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):  

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.10.90 - - Loại khác 0 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):  

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 
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0713.20.90 - - Loại khác 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):  

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) 

Wilczek: 

 

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 0 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis):  

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 0 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):  

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.33.90 - - - Loại khác 0 

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

 

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 0 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):  

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 0 

0713.39 - - Loại khác:  

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 0 

0713.40 - Đậu lăng:  

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.40.90 - - Loại khác 0 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 

 

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.50.90 - - Loại khác 0 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan):  

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.60.90 - - Loại khác 0 

0713.90 - Loại khác:  

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 

0713.90.90 - - Loại khác 0 

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ 

và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp 

lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago. 

 

0714.10 - Sắn:  

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:  

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0 

0714.10.19 - - - Loại khác 0 
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 - - Loại khác:  

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0 

0714.10.99 - - - Loại khác 0 

0714.20 - Khoai lang:  

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 

0714.20.90 - - Loại khác 0 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :  

0714.30.10 - - Đông lạnh 0 

0714.30.90 - - Loại khác 0 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):  

0714.40.10 - - Đông lạnh 0 

0714.40.90 - - Loại khác 0 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):  

0714.50.10 - - Đông lạnh 0 

   

0714.50.90 - - Loại khác 0 

0714.90 - Loại khác:  

 - - Lõi cây cọ sago:  

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0 

0714.90.19 - - - Loại khác 0 

 - - Loại khác:  

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0 

0714.90.99 - - - Loại khác 0 

 Chương 8  

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc 

các loại dưa 

 

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

 

 - Dừa:  

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 

0801.19 - - Loại khác:  

0801.19.10 - - - Dừa non 0 

0801.19.90 - - - Loại khác 0 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):  

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Hạt điều:  

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 

   

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc 

lột vỏ. 
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 - Quả hạnh nhân:  

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):  

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả óc chó:  

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Hạt dẻ (Castanea spp. ):  

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):  

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 0 

 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):  

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 0 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 0 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 0 

0802.80.00 - Quả cau 0 

0802.90.00 - Loại khác 0 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.  

0803.10.00 - Chuối lá 0 

0803.90 - Loại khác:  

0803.90.10 - - Chuối ngự 0 

0803.90.90 - - Loại khác 0 

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc 

khô. 

 

0804.10.00 - Quả chà là 0 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 

0804.30.00 - Quả dứa 0 

0804.40.00 - Quả bơ 0 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:  

0804.50.10 - - Quả ổi 0 

0804.50.20 - - Quả xoài 0 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.  

0805.10 - Quả cam:  

0805.10.10 - - Tươi 0 

0805.10.20 - - Khô 0 

 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai chi cam quýt tương tự: 

 

0805.21.00 - - Quả quýt các loại (kể cả quất) 0 
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0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 0 

0805.29.00 - - Loại khác 0 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 5 

0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh 

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 

 

0805.50.10 - - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum ) 5 

0805.50.20 - - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ) 5 

0805.90.00 - Loại khác 5 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.  

0806.10.00 - Tươi 0 

0806.20.00 - Khô 0 

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.  

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):  

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 

0807.19.00 - - Loại khác 0 

0807.20.00 - Quả đu đủ:  

0807.20.00.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) 0 

0807.20.00.90 - - Loại khác 0 

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.  

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 

0808.30.00 - Quả lê 0 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.  

0809.10.00 - Quả mơ 0 

 - Quả anh đào:  

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 0 

0809.29.00 - - Loại khác 0 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:  

0809.40.10 - - Quả mận 0 

0809.40.20 - - Quả mận gai 0 

08.10 Quả khác, tươi.  

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 0 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium 

0 

0810.50.00 - Quả kiwi 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0 

0810.90 - Loại khác:  

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 0 

0810.90.20 - - Quả vải 0 
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0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 0 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 0 

0810.90.60 - - Quả me 0 

0810.90.70 - - Quả khế 0 

 - - Loại khác:  

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 0 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 0 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0 

0810.90.94 - - - Quả lựu (Punica spp .), quả mãng cầu hoặc quả  na  (Annona  

spp .),  quả  roi  (bell  fruit) (Syzygium  spp.,  Eugenia  spp. ),  quả  

thanh  trà (Bouea  spp .),  quả  chanh  leo  (dây)  (Passiflora spp. ), 

quả sấu đỏ (Sandoricum spp .), quả táo ta (Ziziphus  spp .)  và quả 

dâu da đất  (Baccaurea spp .) 

0 

0810.90.99 - - - Loại khác 0 

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

 

0811.10.00 - Quả dâu tây 0 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

0 

0811.90.00 - Loại khác 0 

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch 

bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

 

0812.10.00 - Quả anh đào 0 

0812.90 - Quả khác:  

0812.90.10 - - Quả dâu tây 0 

0812.90.90 - - Loại khác 0 

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp 

các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này. 

 

0813.10.00 - Quả mơ 0 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 0 

0813.40 - Quả khác:  

0813.40.10 - - Quả nhãn 0 

0813.40.20 - - Quả me 0 

0813.40.90 - - Quả khác 0 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này:  

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về trọng 

lượng 

0 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng lượng 0 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng 0 
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0813.50.40 - - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại (kể cả quất) chiếm 

đa số về trọng lượng 

0 

0813.50.90 - - Loại khác 0 

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa 

hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác. 

0 

 Chương 20  

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác 

của cây 

 

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. 

 

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 

2001.90 - Loại khác:  

2001.90.10 - - Hành tây 0 

2001.90.90 - - Loại khác 0 

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

 

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:  

2002.10.00.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng nước 0 

2002.10.00.90 - - Loại khác 0 

2002.90 - Loại khác:  

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 0 

2002.90.20 - - Bột cà chua 0 

2002.90.90 - - Loại khác 0 

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

 

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 0 

2003.90 - Loại khác:  

2003.90.10 - - Nấm cục (truffles) 0 

2003.90.90 - - Loại khác 0 

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2004.10.00 - Khoai tây 0 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

2004.90.90 - - Loại khác 0 

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

 

2005.10 - Rau đồng nhất:  

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.10.90 - - Loại khác 0 

2005.20 - Khoai tây:  
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 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng que:  

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.20.19 - - - Loại khác 0 

 - - Loại khác:  

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.20.99 - - - Loại khác 0 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :  

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0 

2005.59 - - Loại khác:  

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.59.90 - - - Loại khác 0 

2005.60.00 - Măng tây 0 

2005.70.00 - Ô liu 0 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:  

2005.91.00 - - Măng tre 0 

2005.99 - - Loại khác:  

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2005.99.90 - - - Loại khác 0 

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường). 

0 

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột nghiền 

và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được từ quá trình 

đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác. 

 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0 

 - Loại khác:  

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0 

2007.99 - - Loại khác:  

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu tây 0 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 0 

2007.99.90 - - - Loại khác 0 

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, đã chế 

biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác. 

 

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:  

2008.11 - - Lạc:  

2008.11.10 - - - Lạc rang 0 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 0 

2008.11.90 - - - Loại khác 0 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:  
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

ATIGA (%) từ 

2015 trở đi 

2008.19.10 - - - Hạt điều 0 

 - - - Loại khác:  

2008.19.91 - - - - Đã rang 0 

2008.19.99 - - - - Loại khác 0 

2008.20 - Dứa:  

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 

2008.20.90 - - Loại khác 0 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:  

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.30.90 - - Loại khác 0 

2008.40.00 - Quả lê 0 

2008.50.00 - Mơ 0 

2008.60 - Anh đào (Cherries):  

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.60.90 - - Loại khác 0 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:  

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.70.90 - - Loại khác 0 

2008.80.00 - Dâu tây 0 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19:  

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0 

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

 

2008.93.10 - - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 0 

2008.93.90 - - - Loại khác 0 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:  

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

0 

2008.97.90 - - - Loại khác 0 

2008.99 - - Loại khác:  

2008.99.10 - - - Quả vải 0 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 0 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

0 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

0 

2008.99.90 - - - Loại khác 0 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa Thuế suất 

ATIGA (%) từ 

2015 trở đi 

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa 

lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

 

 - Nước cam ép:  

2009.11.00 - - Đông lạnh 0 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.19.00 - - Loại khác 0 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):  

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.29.00 - - Loại khác 0 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt  

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.39.00 - - Loại khác 0 

 - Nước dứa ép:  

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.49.00 - - Loại khác 0 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):  

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0 

2009.69.00 - - Loại khác 0 

 - Nước táo ép:  

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009.79.00 - - Loại khác 0 

 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:  

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

 

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

2009.81.90 - - - Loại khác 0 

2009.89 - - Loại khác:  

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 0 

 - - - Loại khác:  

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

2009.89.99 - - - - Loại khác 0 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:  

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 0 

 - - Loại khác:  

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 0 

2009.90.99 - - - Loại khác 0 

 

8.1.2. Cam kết từ phía các nước khác 
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Theo nội dung trong ATIGA, các nước ASEAN 6 (bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, 

Philippines, Singapore và Thái Lan) cam kết sẽ loại bỏ toàn bộ thuế quan với mặt hàng rau củ 

từ năm 2015, và 3 nước còn lại (Lào, Campuchia, Myammar) cũng cam kết xóa bỏ toàn bộ 

thuế quan với mặt hàng rau củ từ 2018, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.  

Biểu cam kết cụ thể của từng nước ASEAN:  

Tham khảo tại: http://aecvcci.vn/tin-tuc-n1625/van-kien-hiep-dinh-thuong-mai-hang-hoa-

asean-atiga-va-tom-tat.htm 

(Trang web: http://aecvcci.vn >> Văn kiện AEC >> Thương mại hàng hóa >> Văn kiện Hiệp 

định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và Tóm tắt) 

8.2. Quy tắc xuất xứ 

8.2.1. Quy tắc chung 

ATIGA là Hiệp định có quy tắc xuất xứ đơn giản nhất trong số các FTA mà Việt Nam đã tham 

gia. 

Theo Thông tư 22/2016/TT-BCT hàng hóa được coi là có xuất xứ ASEAN nếu thuộc một trong 

hai trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ trong khu 

vực ASEAN, hoặc 

- Trường hợp 2: Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ 

nhưng đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định. Có 03 loại 

quy tắc xuất xứ cụ thể sau: 

o Hàng hóa phải có hàm lượng nguyên liệu nội khối (RVC) ít nhất là 40%, hoặc 

o Hàng hóa phải trải qua chuyển đổi HS 4 số, hoặc 

o Hàng hóa phải trải qua một quy trình sản xuất nhất định. 

Các quy tắc này được áp dụng riêng hoặc kết hợp. Đa số các sản phẩm có quy tắc xuất xứ kết 

hợp, cho phép áp dụng đồng thời cả RVC và Chuyển đổi HS/Quy trình sản xuất. 

8.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Quy tắc xuất xứ riêng áp dụng cho từng nhóm mặt hàng thuộc chương 7,8,20 – Rau quả nằm 

trong Phụ lục 3 của ATIGA, được mô tả dưới đây: 

Bảng 32: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng rau quả trong ATIGA 

Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 
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    Chương 7  - Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn 

được 

  

07.01   Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   

0701 10 - Để làm giống WO 

0701 90 - Loại khác WO 

0702 00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. WO 

07.03   Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0703 10 - Hành tây và hành, hẹ: WO 

0703 20 - Tỏi: WO 

0703 90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: WO 

07.04   Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải 

ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0704 10 - Hoa lơ và hoa lơ xanh: WO 

0704 20 - Cải Bruc-xen WO 

0704 90 - Loại khác: WO 

07.05   Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. 

  

    - Rau diếp, xà lách:   

0705 11 - - Xà lách cuộn (head lettuce) WO 

0705 19 - - Loại khác WO 

    - Rau diếp xoăn:   

705 21 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. 

foliosum) 

WO 

0705 29 - - Loại khác WO 

07.06   Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ, cần củ, củ 

cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

  

0706 10 - Cà rốt và củ cải: WO 

0706 90 - Loại khác WO 

0707 00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. WO 

07.08   Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.   

0708 10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) WO 

0708 20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): WO 

0708 90 - Các loại rau thuộc loại đậu khác WO 

07.09   Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.   

0709 20 - Măng tây WO 

0709 30 - Cà tím WO 

0709 40 - Cần tây trừ loại cần củ WO 

    - Nấm và nấm cục (nấm củ):   
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0709 51 - - Nấm thuộc chi Agaricus WO 

0709 59 - - Loại khác: WO 

0709 60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: WO 

0709 70 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  

lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

WO 

    - Loại khác:   

0709 91 - - Hoa a-ti-sô WO 

0709 92 - - Ô liu WO 

0709 93 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) WO 

0709 99 - - Loại khác WO 

07.10   Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín 

trong nước), đông lạnh. 

  

0710 10 - Khoai tây WO 

    - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:   

0710 29 - - Loại khác WO 

0710 30 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  

lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

WO 

0710 40 - Ngô ngọt  WO 

0710 80 - Rau khác WO 

0710 90 - Hỗn hợp các loại rau WO 

07.14   Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang 

và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột 

hoặc 

i-nu-lin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã 

hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi 

cây cọ sago. 

  

0714 10 - Sắn: WO 

0714 20 - Khoai lang: RVC(40) 

0714 30 - Củ từ (Dioscorea spp.): RVC(40) 

0714 40 - Khoai sọ (Colacasia spp): RVC(40) 

0714 50 - Củ khoai môn (Xanthosoma spp.): RVC(40) 

0714 90 - Loại khác: RVC(40) 

    Chương 8 - Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả 

thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa 

  

08.01   Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

  

    - Dừa:   

0801 11 - - Đã qua công đoạn làm khô RVC(40) hoặc 

CC 

0801 12 - - Cùi dừa (cơm dừa) RVC(40) hoặc 

CC 
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0801 19 - - Loại khác RVC(40) hoặc 

CC 

    - Quả hạch Brazil:   

0801 21 - - Chưa bóc vỏ WO 

0801 22 - - Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

    - Hạt điều:   

0801 31 - - Chưa bóc vỏ WO 

08.02   Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 

  

    - Quả hạnh nhân:   

0802 11 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802 12 - - Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

    -  Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):   

0802 21 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802 22 - - Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

    - Quả óc chó:   

0802 31 - - Chưa bóc vỏ WO 

0802 32 - - Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

    - Hạt dẻ (Castanea spp.):   

0802 41 - - Chưa bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

0802 42 - - Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

    - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):   

0802 51 - - Chưa bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

0802 52 - - Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

    - Hạt macadamia (Macadamia nuts):   

0802 61 - - Chưa bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

0802 62 - - Đã bóc vỏ RVC(40) hoặc 

CC 

0802 70 - Hạt cây côla (cola spp.) RVC(40) hoặc 

CC 

0802 80 - Quả cau  RVC(40) hoặc 

CC 

0802 90 - Loại khác RVC(40) hoặc 

CC 
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08.03   Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.   

0803 10 - Chuối lá RVC(40) hoặc 

CC 

0803 90 - Loại khác RVC(40) hoặc 

CC 

08.04   Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, 

tươi hoặc khô. 

  

0804 10 - Quả chà là WO 

0804 20 - Quả sung, vả WO 

0804 30 - Quả dứa WO 

0804 40 - Quả bơ WO 

0804 50 - Quả ổi, xoài và măng cụt: WO 

08.05   Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.   

0805 10 - Quả cam: WO 

0805 20 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai họ cam quýt tương 

tự 

WO 

0805 40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm WO 

0805 50 -  Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chấp (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

WO 

0805 90 - Loại khác WO 

08.06   Quả nho, tươi hoặc khô.   

0806 10 - Tươi WO 

0806 20 - Khô WO 

08.07   Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.   

    - Quả họ dưa (kể cả dưa hấu):    

0807 11 - - Quả dưa hấu WO 

0807 19 - - Loại khác WO 

0807 20 - Quả đu đủ: WO 

08.08   Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi.   

0808 10 - Quả táo WO 

0808 30 - Quả lê WO 

0808 40 - Quả mộc qua WO 

08.09   Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và 

mận gai, tươi. 

  

0809 10 - Quả mơ WO 

    - Quả anh đào:   

0809 21 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus) WO 

0809 29 - - Loại khác WO 

0809 30 - Quả đào, kể cả xuân đào WO 

0809 40 - Quả mận và quả mận gai: WO 
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08.10   Quả khác, tươi.   

0810 10 - Quả dâu tây WO 

0810 20 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ WO 

0810 30 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ WO 

0810 40 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác 

thuộc chi Vaccinium 

WO 

0810 50 - Quả kiwi WO 

0810 60 - Quả sầu riêng WO 

0810 70 - Quả hồng vàng WO 

0810 90 - Loại khác: WO 

    Chương 20 - Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch 

hoặc các sản phẩm khác của cây 

  

20.01   Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc 

axít axetic. 

  

2001 10 - Dưa chuột và dưa chuột ri RVC (40) hoặc 

CC 

2001 90 - Loại khác: RVC (40) hoặc 

CC 

20.03   Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 

  

2003 10 - Nấm thuộc chi Agaricus  RVC (40) hoặc 

CC 

2003 90 - Loại khác: RVC (40) hoặc 

CC 

20.04   Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã 

đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2004 10 - Khoai tây RVC (40) hoặc 

CC 

2004 90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau: RVC (40) hoặc 

CC 

20.05   Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, 

không đông lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06. 

  

2005 10 - Rau đồng nhất: RVC (40) hoặc 

CC 

2005 20 - Khoai tây: RVC (40) hoặc 

CC 

2005 60 - Măng tây RVC (40) hoặc 

CC 



 

497 

 

2005 70 - Ô liu RVC (40) hoặc 

CC 

2005 80 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) RVC (40) hoặc 

CC 

    - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2005 91 - - Măng tre RVC (40) hoặc 

CC 

2005 99 - - Loại khác: RVC (40) hoặc 

CC 

2006 00 Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm 

đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

RVC (40) hoặc 

CC 

20.08   Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc 

rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.  

  

    - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 

  

2008 11 - - Lạc: RVC (40) hoặc 

CC 

2008 19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp: RVC (40) hoặc 

CC 

2008 20 - Dứa RVC (40) hoặc 

CC 

2008 30 - Quả thuộc chi cam quýt: RVC (40) hoặc 

CC 

2008 40 - Lê: RVC (40) hoặc 

CC 

2008 50 - Mơ: RVC (40) hoặc 

CC 

2008 60 - Anh đào (Cherries): RVC (40) hoặc 

CC 

2008 70 - Đào, kể cả quả xuân đào: RVC (40) hoặc 

CC 

2008 80 - Dâu tây: RVC (40) hoặc 

CC 

    - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 

  

2008 91 - - Lõi cây cọ RVC (40) hoặc 

CC 

2008 93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 

RVC (40) hoặc 

CC 
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2008 97 - - Dạng hỗn hợp: RVC (40) hoặc 

CC 

2008 99 - - Loại khác: RVC (40) hoặc 

CC 

20.09   Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước 

rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác. 

  

    - Nước cam ép:   

2009 11 - - Đông lạnh RVC (40) hoặc 

CC 

2009 12 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 RVC (40) hoặc 

CC 

2009 19 - - Loại khác RVC (40) hoặc 

CC 

    - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):   

2009 21 - - Với trị giá Brix không quá 20 RVC (40) hoặc 

CC 

2009 29 - - Loại khác RVC (40) hoặc 

CC 

    - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:   

2009 31 - - Với trị giá Brix không quá 20 RVC (40) hoặc 

CC 

2009 39 - - Loại khác RVC (40) hoặc 

CC 

    - Nước dứa ép:   

2009 41 - - Với trị giá Brix không quá 20 RVC (40) hoặc 

CC 

2009 49 - - Loại khác RVC (40) hoặc 

CC 

    -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):   

2009 61 - - Với trị giá Brix không quá 30 RVC (40) hoặc 

CC 

2009 69 - - Loại khác RVC (40) hoặc 

CC 

    - Nước táo ép:   

2009 71 - - Với trị giá Brix không quá 20 RVC (40) hoặc 

CC 

2009 79 - - Loại khác RVC (40) hoặc 

CC 

    - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:   

2009 81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea): 

RVC (40) hoặc 

CC 
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2009 89 - - Loại khác: RVC (40) hoặc 

CC 

2009 90 - Nước ép hỗn hợp: RVC (40) hoặc 

CC 

 

8.2.3. Các vấn đề khác 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hàng hóa thuộc mặt hàng rau quả không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS vẫn 

được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ không vượt quá 

10% trị giá FOB của hàng hóa. 

 Quy tắc cộng gộp 

Hàng hóa có xuất xứ từ một nước thành viên ASEAN, được sử dụng làm nguyên vật liệu tại 

lãnh thổ của một nước thành viên khác để sản xuất ra một hàng hóa đủ điều kiện được hưởng 

ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ của nước thành viên nơi việc sản xuất hoặc chế 

biến hàng hóa đó diễn ra.  

Trong số các FTA Việt Nam từng tham gia, ATIGA là Hiệp định duy nhất có quy định về cộng 

gộp từng phần. Theo đó, nếu nguyên liệu đáp ứng tiêu chí xuất xứ cụ thể quy định cho nguyên 

liệu đó thì sẽ áp dụng cộng gộp 100% trị giá của nguyên liệu; nếu nguyên liệu chỉ đáp ứng 

ngưỡng RVC từ 20 đến 39% thì được cộng gộp đúng số phần trăm thực tế trong khoảng từ 20 

đến 39% đó vào công đoạn sản xuất tiếp theo để xác định xuất xứ cho thành phẩm. 

8.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

 Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu D 

o C/O mẫu D gồm 1 bản gốc và 2 bản sao, phải được làm bằng Tiếng Anh, được 

in trên giấy phù hợp với mẫu theo quy định của ASEAN. 

o Tất cả các nước ASEAN, bao gồm Việt Nam đều đang cấp C/O mẫu D bản giấy. 

Cơ quan hải quan các Bên cũng chấp nhận C/O mẫu D bản giấy. Tuy nhiên, 

Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã ký Nghị định thư áp dụng C/O 

mẫu D điện tử (eC/O) và chính thức thực hiện việc trao đổi dữ liệu và áp dụng 

C/O mẫu D điện tử kể từ 1/1/2018. C/O mẫu D bản giấy vẫn được cấp và chấp 

nhận giữa các thành viên còn lại của ASEAN và giữa Việt Nam với các nước 

thành viên đó. 

o Tương tự AANZFTA và AJCEP, ATIGA quy định Nhà xuất khẩu có tên trên 

C/O giáp lưng và Nhà nhập khẩu có tên trên C/O gốc phải là một. 
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o ATIGA cho phép C/O cấp lỗi có thể được xử lý dưới 2 hình thức: (i) Gạch bỏ 

chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này phải 

được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O 

chứng nhận. Các phần còn trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm; hoặc 

(ii) Cấp C/O mới để thay thế C/O có lỗi. 

 Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o ATIGA áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ truyền thống: Chứng nhận xuất xứ 

do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nước xuất khẩu cấp. 

o ATIGA cho phép C/O có thể cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu của 

hàng hóa. Thời hạn cho trường hợp cấp sau thời điểm nhập khẩu không quá 01 

năm kể từ ngày xuất khẩu, và người xuất khẩu phải đánh dấu vào ô “Issued 

Retroactively” trên C/O. 

 Thí điểm cơ chế tự chứng nhận xuất xứ 

Các nước ASEAN đang hướng tới việc áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, cho phép nhà 

xuất khẩu được tự chứng nhận xuất xứ mà không cần phải thông qua một cơ quan có thẩm 

quyền của nước xuất khẩu.  

Hiện đã có hai dự án thí điểm về Tự chứng nhận xuất xứ đang được các nước ASEAN thực 

hiện, theo đó các nhà xuất khẩu đủ điều kiện sẽ được tự chứng nhận xuất xứ trên hóa đơn 

thương mại cho hàng xuất khẩu, trong đó Việt Nam tham gia dự án thí điểm số 2. 

- Dự án thí điểm 1: Ký ngày 30/8/2010 bởi 3 nước Brunei, Malaysia và Singapore, bắt 

đầu thực hiện từ ngày 1/11/2010. Thái Lan tham gia vào tháng 10/2011. 

- Dự án thí điểm 2: Ký ngày 29/8/2012 bởi 3 nước Lào, Indonesia và Philippines, bắt đầu 

thực hiện từ ngày 1/1/2014. Việt Nam tham gia vào tháng 9/2014 

Điểm khác biệt chính giữa hai dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ này là trong dự án thí 

điểm thứ nhất, thương nhân xuất khẩu hay thương nhân nhập khẩu có thể tự chứng nhận, trong 

khi trong dự án thí điểm thứ hai, chỉ doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của mình 

được tự chứng nhận xuất xứ. 

Ở Việt Nam, cơ chế thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN được quy định Thông tư số 

28/2015/TT-BCT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 27/2017/TT-BCT. Theo các Thông tư này, 

doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ phải đáp ứng các điều kiện (i) Là nhà sản xuất đồng thời 

là người xuất khẩu hàng hóa do chính thương nhân sản xuất; (ii) Không vi phạm quy định về 

xuất xứ trong hai (02) năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký; (iii) Là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trở lên; có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về 

xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông 
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tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 hoặc được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ 

định cấp. (iv) Về loại hàng hóa: thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa đối với những lô hàng do cơ quan hải quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng 

đỏ khi khai báo xuất khẩu. 

Trên thực tế, đến 2017, ở Việt Nam mới chỉ có 2 doanh nghiệp được tham gia thí điểm tự 

chứng nhận xuất xứ (Vinamilk và Nestle). 

 

Ngày 03/10/2016, Chính phủ Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT thực hiện quy 

tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). 
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C/O MẪU D 

  
 1. Goods consigned from (Exporter's business 
name, address, country) 
  
 

 Reference No. 
ASEAN COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL 

TARIFF / ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 
 

FORM D 
Issued in ______________ 

(Country) 
See Overleaf Notes 

 
 2. Goods consigned to (Consignee's name, 
address, country)  
  

  
3. Means of transport and route (as far as 
known)  

 
4. For Official Use 
 

Departure date 
 

   Preferential Treatment Given Under ASEAN 
Common Effective Preferential Tariff Scheme 

  

Vessel's name/Aircraft etc 
 

    Preferential Treatment Given Under ASEAN 
Industrial Cooperation Scheme 

  

Port of Discharge 
  
  
  
  
  

  Preferential Treatment Not Given (Please 
state reason/s)  

.................................................................................. 
Signature of Authorised Signatory of the Importing 
Country 
 

5. Item 
number 

6. Marks and 
numbers on 
packages 

7. Number and 
type of 
packages, 
description of 
goods (including 
quantity 
where 
appropriate and 
HS 
number of the 
importing 
country) 

8. Origin criterion (see 
Notes overleaf) 

9. Gross weight or 
other quantity and 
value 
(FOB) 

10. 
Number 
and 
date of 
invoices 
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 11. Declaration by the exporter 
 

The undersigned hereby declares that the 
above 

details and statement are correct; that all the 
goods 

were produced in 
............................................................. 

 
(Country) 

and that they comply with the origin 
requirements 

specified for these goods in the ASEAN 
Common 

Effective Preferential Tariff Scheme for the 
goods 

exported to 
 

............................................................. 
 

(Importing Country) 
 

............................................................. 
 

Place and date, signature of 
authorised signatory 

 12. Certification 
  
 It is hereby certified, on the basis of control 
 carried out, that the declaration by the 
exporter is correct. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

................................................................................ 
 

Place and date, signature and stamp of 
certifying authority 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

13.  

□ Third-Country Invoicing □ Exibition 

    

□ Accumulation □ De Minimis  

    

□ Back-to-Back CO □ Issued 
Retroactively  

    

□ Partial Cumulation   

 

  



 

504 

 

Chương 9: Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có 

hiệu lực từ ngày 1/10/2009. Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt 

Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện 

ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) mà cả hai Bên cùng là thành viên. Tuy nhiên, VJEPA không 

thay thế AJCEP mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử 

dụng FTA nào có lợi hơn. 

9.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

9.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Trong VJEPA, đối với nhóm sản phẩm rau quả, Việt Nam đưa ra mức cắt giảm thuế quan thận 

trọng, khi chỉ có 6% số dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế 

còn lại chỉ được cắt giảm theo lộ trình 10 năm hoặc 15 năm, trong đó đa phần theo lộ trình 15 

năm (91% số dòng thuế). 

Bảng 33: Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với mặt 

hàng rau quả Nhật Bản theo VJEPA  

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

A Thuế quan sẽ được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B10 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hàng năm trong 11 năm kể từ ngày Hiệp định 

có hiệu lực từ mức thuế suất cơ sở về 0% 

B15 Thuế quan sẽ được giảm dần đều hàng năm trong 16 năm kể từ ngày Hiệp định 

có hiệu lực từ mức thuế suất cơ sở về 0% 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

 Chương 7   

 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được    

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   

0701.10.00 - Để làm giống 0 A 

0701.90.00 - Loại khác: 20 B15 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 20 B15 

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
  

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:   

 - - Hành tây:   
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

0703.10.11 - - - Củ giống 0 A 

0703.10.19 - - - Loại khác 20 B15 

 - - Hành, hẹ:   

0703.10.21 - - - Củ giống 0 A 

0703.10.29 - - - Loại khác 20 B15 

0703.20 - Tỏi:   

0703.20.10 - - Củ giống 0 A 

0703.20.90 - - Loại khác 20 B15 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:   

0703.90.10 - - Củ giống 0 A 

0703.90.90 - - Loại khác 20 B15 

    

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn 

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
  

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):   

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 20 B15 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 20 B15 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 20 B15 

0704.90 - Loại khác:   

0704.90.10 - - Bắp cải  20 B15 

0704.90.90 - - Loại khác 20 B15 

    

07.05 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa ) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 
  

 - Rau diếp, xà lách:   

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 20 B15 

0705.19.00 - - Loại khác 20 B15 

 - Rau diếp xoăn:   

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) 20 B15 

0705.29.00 - - Loại khác 20 B15 

    

07.06 Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

0706.10 - Cà rốt và củ cải:   

0706.10.10 - - Cà rốt 20 B15 

0706.10.20 - - Củ cải 20 B15 

0706.90.00 - Loại khác 20 B15 

    

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 20 B15 

    

07.08 Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh.   

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 30 B15 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 30 B15 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 30 B15 

    

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.   

0709.20.00 - Măng tây 15 B10 

0709.30.00 - Cà tím 15 B10 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 15 B10 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 15 B10 

0709.59.00 - - Loại khác: 15 B10 

0709.60 - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta :   

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 15 B10 

0709.60.90 - - Loại khác 15 B10 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
15 B10 

 - Loại khác:   

0709.90.10 - - Hoa a-ti-sô 15 B10 

0709.90.90 - - Loại khác: 15 B10 

    

07.10 Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong 

nước), đông lạnh. 
  

0710.10.00 - Khoai tây 20 B15 

 - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:   

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 25 B15 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 25 B15 

0710.29.00 - - Loại khác 25 B15 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
15 B10 

0710.40.00 - Ngô ngọt 25 B10 

0710.80.00 - Rau khác 25 B15 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 25 B15 

    

07.11 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí 

sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc 

ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được. 

  

0711.20 - Ôliu:   

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 15 B10 

0711.20.90 - - Loại khác 15 B10 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:   

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B15 

0711.40.90 - - Loại khác 30 B15 

 - Nấm và nấm cục (truffle):   

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:   

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B15 
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0711.51.90 - - - Loại khác 30 B15 

0711.59 - - Loại khác:   

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B15 

0711.59.90 - - - Loại khác 30 B15 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0711.90.10 - - Ngô ngọt 30 B15 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 30 B15 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 15 B10 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B15 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng 

khí sunphurơ 
30 B15 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ 30 B15 

0711.90.90 - - Loại khác 30 B15 

    

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng 

bột, nhưng chưa chế biến thêm. 
  

0712.20.00 - Hành tây 30 B10 

 - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) và nấm cục (truffle): 
  

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30 B15 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 30 B15 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 30 B15 

0712.39 - - Loại khác:   

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 30 B15 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 30 B15 

0712.39.90 - - - Loại khác 30 B15 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0712.90.10 - - Tỏi 25 B10 

0712.90.90 - - Loại khác 25 B10 

    

07.13 Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hạt hoặc làm vỡ hạt. 
  

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):   

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.10.90 - - Loại khác   

0713.10.90.10 - - - Dùng cho chăn nuôi 25 B15 

0713.10.90.90 - - - Loại khác 25 B15 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):   

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.20.90 - - Loại khác 25 B15 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):   

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 
  

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 
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0713.31.90 - - - Loại khác 25 B15 

0713.32 - - Đậu hạt  đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ): 
  

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.32.90 - - - Loại khác 25 B15 

0713.33 - - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):   

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.33.90 - - - Loại khác 25 B15 

0713.39 - - Loại khác:   

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.39.90 - - - Loại khác 25 B15 

0713.40 - Đậu lăng:   

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.40.90 - - Loại khác 25 B15 

0713.50 - Đậu tằm (Vicia faba var. major)  và đậu ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) : 
  

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.50.90 - - Loại khác 25 B15 

0713.90 - Loại khác:   

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713.90.90 - - Loại khác 25 B15 

07.14 Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các 

loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin 

cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa 

thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. 

  

0714.10 - Sắn:   

 - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:   

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 10 B10 

0714.10.19 - - - Loại khác 10 B10 

0714.10.90 - - Loại khác: 10 B10 

0714.20.00 - Khoai lang: 10 B10 

0714.90 - Loại khác:   

0714.90.10 - - Lõi cây cọ sago: 10 B10 

0714.90.90 - - Loại khác: 10 B10 

    

 Chương 8   

 Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ quả thuộc họ cam 

quýt hoặc các loại dưa 
  

08.01 Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
  

 - Dừa:   

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 40 B15 

0801.19 - - Loại khác: 40 B15 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):   
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0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 30 B15 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 30 B15 

 - Hạt điều:   

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 5 B10 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 40 B15 

    

08.02 Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 
  

 - Quả hạnh nhân:   

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 40 B15 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 40 B15 

 - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):   

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 40 B15 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 40 B15 

 - Quả óc chó:   

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 40 B15 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 40 B15 

0802.40.00 - Hạt dẻ (Castanea spp. ): 40 B15 

0802.50.00 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): 40 B15 

0802.60.00 - Hạt macadamia (Macadamia nuts): 40 B15 

0802.90 - Loại khác   

0802.90.10 - - Quả cau 40 B15 

0802.90.90 - - Loại khác 40 B15 

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.   

0803.10.00 - Chuối lá 40 B15 

0803.90.00 - Loại khác: 40 B15 

    

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi 

hoặc khô. 
  

0804.10.00 - Quả chà là 40 B15 

0804.20.00 - Quả sung, vả 40 B15 

0804.30.00 - Quả dứa 40 B15 

0804.40.00 - Quả bơ 30 B15 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:   

0804.50.10 - - Quả ổi 40 B15 

0804.50.20 - - Quả xoài 40 B15 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 40 B15 

    

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.   

0805.10 - Quả cam:   

0805.10.10 - - Tươi 30 B15 

0805.10.20 - - Khô 30 B15 

0805.20.00 - Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và 

các loại giống lai chi cam quýt tương tự: 
30 B10 
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0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 30 B15 

0805.50.00 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 
30 B15 

0805.90.00 - Loại khác 30 B15 

    

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.   

0806.10.00 - Tươi 25 B15 

0806.20.00 - Khô 25 B15 

    

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.   

 - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):   

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 40 B15 

0807.19.00 - - Loại khác 40 B15 

0807.20.00 - Quả đu đủ:   

0807.20.10 - - Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo) 40 B15 

0807.20.90 - - Loại khác 40 B15 

    

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.   

0808.10.00 - Quả táo (apples) 20 B10 

0808.20.00 - Quả lê và Quả mộc qua 25 B10 

    

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, 

tươi. 
  

0809.10.00 - Quả mơ 35 B15 

0809.20.00 - Quả anh đào: 35 B15 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 40 B15 

0809.40.00 - Quả mận và quả mận gai: 40 B15 

    

08.10 Quả khác, tươi.   

0810.10.00 - Quả dâu tây 15 B10 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 15 B10 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc 

chi Vaccinium 
15 B10 

0810.50.00 - Quả kiwi 10 B10 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 40 B15 

0810.90 - Loại khác:   

0810.90.10 - - Quả nhãn  40 B15 

0810.90.20 - - Quả vải 40 B15 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 40 B15 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 40 B15 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 40 B15 

0810.90.60 - - Quả me 40 B15 

0810.90.70 - - Quả nhãn Mata Kucing 40 B15 

0810.90.80 - - Quả lý chua, quả lý gai đen, trắng hoặc đỏ 15 B10 
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0810.90.90 - - Loại khác: 40 B15 

    

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

  

0811.10.00 - Quả dâu tây 40 B15 

0811.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
40 B15 

0811.90.00 - Loại khác 40 B15 

    

08.12 Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, 

bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh 

hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay 

được. 

  

0812.10.00 - Quả anh đào 40 B15 

0812.90.00 - Quả khác: 40 B15 

    

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; 

hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này. 

  

0813.10.00 - Quả mơ 40 B15 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 40 B15 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 40 B15 

0813.40 - Quả khác:   

0813.40.10 - - Quả nhãn 40 B15 

0813.40.20 - - Quả me 40 B15 

0813.40.90 - - Quả khác 40 B15 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 
  

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về 

trọng lượng 
40 B15 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng lượng 40 B15 

0813.50.90 - - Loại khác 40 B15 

    

0814.00.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể 

cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời 

trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung 

dịch bảo quản khác. 

20 B15 

    

 Chương 20   

 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần 

khác của cây 
  

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit 

acetic. 
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2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40 B15 

2001.90 - Loại khác:   

2001.90.10 - - Hành tây 40 B15 

2001.90.90 - - Loại khác 40 B15 

    

20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
  

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng:   

2002.10.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng 

nước 
40 B15 

2002.10.90 - - Loại khác 40 B15 

2002.90 - Loại khác:   

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 40 B15 

2002.90.90 - - Loại khác 40 B15 

    

20.03 Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
  

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 40 B15 

2003.20.00 - Nấm cục (truffles) 40 B15 

2003.90.00 - Loại khác: 40 B15 

    

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, trừ 

các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2004.10.00 - Khoai tây 35 B15 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 40 B15 

2004.90.90 - - Loại khác 40 B15 

    

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, không đông lạnh, 

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2005.10.00 - Rau đồng nhất: 40 B15 

2005.20 - Khoai tây:   

2005.20.10 - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng que: 40 B15 

2005.20.90 - - Loại khác: 40 B15 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 40 B15 

 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :   

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 40 B15 

2005.59.00 - - Loại khác: 40 B15 

2005.60.00 - Măng tây 40 B15 

2005.70.00 - Ô liu 40 B15 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 40 B15 

 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:   
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2005.91.00 - - Măng tre 40 B15 

2005.99.00 - - Loại khác: 40 B15 

    

2006.00.00 Rau, quả, quả hạch (nuts), vỏ quả và các phần khác của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

40 B15 

    

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả thuộc chi cam quýt, bột 

nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu được 

từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay 

chất tạo ngọt khác. 

  

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 40 B15 

 - Loại khác:   

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 40 B15 

2007.99 - - Loại khác:   

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu tây 40 B15 

2007.99.90 - - - Loại khác 40 B15 

    

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các phần  ăn  được khác của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

  

 - Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 
  

2008.11 - - Lạc:   

2008.11.10 - - - Lạc rang 40 B15 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 40 B15 

2008.11.90 - - - Loại khác 40 B15 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:   

2008.19.10 - - - Hạt điều 40 B15 

2008.19.90 - - - Loại khác: 40 B15 

2008.20.00 - Dứa: 40 B15 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:   

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 40 B15 

2008.30.90 - - Loại khác 40 B15 

2008.40 - Quả lê   

2008.40.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 40 B15 

2008.40.90 - - Loại khác 40 B15 

2008.50.00 - Mơ   

2008.50.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 40 B15 

2008.50.90 - - Loại khác 40 B15 

2008.60 - Anh đào (Cherries):   

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 40 B15 

2008.60.90 - - Loại khác 40 B15 
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Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:   

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 40 B15 

2008.70.90 - - Loại khác 40 B15 

2008.80 - Dâu tây   

2008.80.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 40 B15 

2008.80.90 - - Loại khác 40 B15 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 
  

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 40 B15 

2008.92 - - Hỗn hợp   

2008.92.10 - - - Của thân, rễ hoặc bộ phận các của cây 40 B15 

2008.92.20 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 
40 B15 

2008.92.90 - - - Loại khác 40 B15 

2008.99 - - Loại khác:   

2008.99.10 - - - Quả vải 40 B15 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 40 B15 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, 

không bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

40 B15 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 
35 B15 

2008.99.90 - - - Loại khác 35 B15 

    

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

  

 - Nước cam ép:   

2009.11.00 - - Đông lạnh 35 B15 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 35 B15 

2009.19.00 - - Loại khác 35 B15 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):   

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 B15 

2009.29.00 - - Loại khác 35 B15 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt   

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 B15 

2009.39.00 - - Loại khác 35 B15 

 - Nước dứa ép:   

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 B15 

2009.49.00 - - Loại khác 35 B15 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 35 B15 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):   

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 35 B15 

2009.69.00 - - Loại khác 35 B15 



 

515 

 

Mã hàng Tên gọi, mô tả hàng hóa 
Thuế suất 

cơ sở (%) 

Lộ 

trình 

 - Nước táo ép:   

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 35 B15 

2009.79.00 - - Loại khác 35 B15 

2009.80 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:   

2009.80.10 - - Nước ép từ quả lý chua đen 35 B15 

2009.80.90 - - - Loại khác: 35 B15 

2009.90.00 - Nước ép hỗn hợp: 35 B15 

 

Thực hiện cam kết trong VJEPA, Biểu thuế ưu đãi thực thi VJEPA ban hành kèm theo Nghị 

định số 155/2017/NĐ-CP quy định về các mức thuế áp dụng cho giai đoạn 2018-2023. Theo 

đó, đến năm 2023, tất cả dòng thuế sẽ về mức từ 5% trở xuống, trong đó có khoảng 23% số 

dòng thuế về 0%. Chi tiết được thể hiện ở Bảng 19. 

Bảng 34: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện VJEPA giai đoạn 2018 - 2023 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

  Chương 7      

  
Rau và một số loại củ, thân củ và 

rễ ăn được 
     

         

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.      

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0 0 

0701.90 - Loại khác:      

0701.90.10 
- - Loại thường dùng để làm khoai 

tây chiên (chipping potatoes) 
7,5 6 5 4 2,5 

0701.90.90 - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

         

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 7,5 6 5 4 2,5 

         

07.03 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và 

các  loại  rau  họ  hành,  tỏi  khác, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:      

  - - Hành tây:      

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

  - - Hành, hẹ:      

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0703.10.29 - - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

0703.20 - Tỏi:      

0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.20.90 - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

0703.90 
- Tỏi tây và các loại rau họ hành, 

tỏi khác: 
     

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.90.90 - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

         

07.04 

Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và 

cây họ bắp cải ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0704.10 
-  Súp  lơ  và  súp  lơ  xanh  (headed 

brocoli): 
     

0704.10.10 
- - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed 

brocoli) 
7,5 6 5 4 2,5 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 7,5 6 5 4 2,5 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 7,5 6 5 4 2,5 

0704.90 - Loại khác:      

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 7,5 6 5 4 2,5 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 7,5 6 5 4 2,5 

0704.90.90 - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

         

07.05 

Rau   diếp,   xà   lách   (Lactuca 

sativa )    và    rau    diếp    xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp 

lạnh. 

     

  - Rau diếp, xà lách:      

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 7,5 6 5 4 2,5 

0705.19.00 - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

  - Rau diếp xoăn:      

0705.21.00 
-    -    Rau    diếp    xoăn    rễ    củ 

(Cichorium intybus var. foliosum) 
7,5 6 5 4 2,5 

0705.29.00 - - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, 

diếp    củ    (salsify),    cần    củ 

(celeriac),  củ  cải  ri  (radish)  và 

các loại củ rễ ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

     

0706.10 - Cà rốt và củ cải:      

0706.10.10 - - Cà rốt 7,5 6 5 4 2,5 

0706.10.20 - - Củ cải 7,5 6 5 4 2,5 

0706.90.00 - Loại khác 7,5 6 5 4 2,5 

         

0707.00.00 
Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi 

hoặc ướp lạnh. 
7,5 6 5 4 2,5 

         

07.08 
Rau  đậu,  đã  hoặc  chưa  bóc  vỏ, 

tươi hoặc ướp lạnh. 
     

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 11 9 7,5 6 4 

0708.20 
-  Đậu  hạt  (Vigna  spp.,  Phaseolus 

spp.) : 
     

0708.20.10 - - Đậu Pháp 11 9 7,5 6 4 

0708.20.20 - - Đậu dài 11 9 7,5 6 4 

0708.20.90 - - Loại khác 11 9 7,5 6 4 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 11 9 7,5 6 4 

         

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.      

0709.20.00 - Măng tây 1 0 0 0 0 

0709.30.00 - Cà tím 1 0 0 0 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 1 0 0 0 0 

  - Nấm và nấm cục (truffle):      

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 1 0 0 0 0 

0709.59 - - Loại khác:      

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 1 0 0 0 0 

0709.59.90 - - - Loại khác 1 0 0 0 0 

0709.60 
- Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc 

chi Pimenta : 
     

0709.60.10 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 
1 0 0 0 0 

0709.60.90 - - Loại khác 1 0 0 0 0 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0709.70.00 

-  Rau  chân  vịt,  rau  chân  vịt  New 

Zealand, rau chân vịt lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

1 0 0 0 0 

  - Loại khác:      

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 1 0 0 0 0 

0709.92.00 - - Ô liu 1 0 0 0 0 

0709.93.00 
- - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu 

(Cucurbita spp .) 
1 0 0 0 0 

0709.99 - - Loại khác:      

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 1 0 0 0 0 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 1 0 0 0 0 

0709.99.90 - - - Loại khác 1 0 0 0 0 

         

07.10 

Rau các  loại  (đã  hoặc  chưa  hấp 

chín hoặc luộc chín trong nước), 

đông lạnh. 

     

0710.10.00 - Khoai tây 7,5 6 5 4 2,5 

  
-  Rau  đậu  các  loại,  đã  hoặc  chưa 

bóc vỏ: 
     

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 9 8 6 5 3 

0710.22.00 
- - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) 
9 8 6 5 3 

0710.29.00 - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0710.30.00 

-  Rau  chân  vịt,  rau  chân  vịt  New 

Zealand, rau chân vịt  lê (rau chân 

vịt trồng trong vườn) 

1 0 0 0 0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 2 0 0 0 0 

0710.80.00 - Rau khác 9 8 6 5 3 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 9 8 6 5 3 

         

07.11 

Rau  các  loại  đã  bảo  quản  tạm 

thời  (ví  dụ,  bằng  khí  sunphurơ, 

ngâm nước muối, ngâm nước lưu 

huỳnh  hoặc  ngâm  trong  dung 

dịch   bảo   quản   khác),   nhưng 

không ăn ngay được. 

     

0711.20 - Ôliu:      

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 1 0 0 0 0 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0711.20.90 - - Loại khác 1 0 0 0 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:      

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 11 9 7,5 6 4 

0711.40.90 - - Loại khác 11 9 7,5 6 4 

  - Nấm và nấm cục (truffle):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:      

0711.51.10 
-   -   -   Đã   bảo   quản   bằng   khí 

sunphurơ 
11 9 7,5 6 4 

0711.51.90 - - - Loại khác 11 9 7,5 6 4 

0711.59 - - Loại khác:      

0711.59.10 
-   -   -   Đã   bảo   quản   bằng   khí 

sunphurơ 
11 9 7,5 6 4 

0711.59.90 - - - Loại khác 11 9 7,5 6 4 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0711.90.10 - - Ngô ngọt 11 9 7,5 6 4 

0711.90.20 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 
11 9 7,5 6 4 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 1 0 0 0 0 

0711.90.40 
-  -  Hành  tây,  đã  được  bảo  quản 

bằng khí sunphurơ 
11 9 7,5 6 4 

0711.90.50 

- - Hành tây, đã được bảo quản trừ 

loại   được   bảo   quản   bằng   khí 

sunphurơ 

11 9 7,5 6 4 

0711.90.60 
-  -  Loại  khác,  đã  được  bảo  quản 

bằng khí sunphurơ 
11 9 7,5 6 4 

0711.90.90 - - Loại khác 11 9 7,5 6 4 

         

07.12 

Rau  khô,  ở  dạng  nguyên,  cắt, 

thái  lát,  vụn  hoặc  ở  dạng  bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 

     

0712.20.00 - Hành tây 3 0 0 0 0 

  

- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , 

nấm nhầy (Tremella spp.)  và nấm 

cục (truffle): 

     

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 11 9 7,5 6 4 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 11 9 7,5 6 4 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 11 9 7,5 6 4 

0712.39 - - Loại khác:      
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 11 9 7,5 6 4 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 11 9 7,5 6 4 

0712.39.90 - - - Loại khác 11 9 7,5 6 4 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

0712.90.10 - - Tỏi 2 0 0 0 0 

0712.90.90 - - Loại khác 2 0 0 0 0 

         

07.13 

Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ 

quả,  đã  hoặc  chưa  bóc  vỏ  hạt 

hoặc làm vỡ hạt. 

     

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):      

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.10.90 - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):      

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.20.90 - - Loại khác 9 8 6 5 3 

  
-  Đậu  hạt  (Vigna  spp.,  Phaseolus 

spp. ): 
     

0713.31 

-  -  Đậu  thuộc  loài  Vigna  mungo 

(L.)  Hepper   hoặc  Vigna  radiata 

(L.) Wilczek: 

     

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.32 
-   -   Đậu   hạt   đỏ   nhỏ   (Adzuki) 

(Phaseolus  hoặc Vigna angularis ): 
     

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.33 
-   -   Đậu   tây,   kể   cả   đậu   trắng 

(Phaseolus vulgaris): 
     

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.33.90 - - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.34 

-     -     Đậu     bambara     (Vigna 

subterranea     hoặc    Voandzeia 

subterranea ): 

     

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 9 8 6 5 3 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
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31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):      

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.39 - - Loại khác:      

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.40 - Đậu lăng:      

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.40.90 - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.50 

- Đậu tằm (Vicia faba var. major) và   

đậu   ngựa   (Vicia   faba   var. 

equina, Vicia faba var. minor) : 

     

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.50.90 - - Loại khác 9 8 6 5 3 

0713.60 
-  Đậu  triều,  đậu  săng  (Cajanus 

cajan): 
     

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.90 - Loại khác:      

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.90.90 - - Loại khác 9 8 6 5 3 

         

07.14 

Sắn,   củ   dong,   củ   lan,   a-ti-sô 

Jerusalem, khoai lang và các loại 

củ và rễ tương tự có hàm lượng 

tinh  bột  hoặc  inulin  cao,  tươi, 

ướp  lạnh,  đông  lạnh  hoặc  khô, 

đã  hoặc  chưa  thái  lát  hoặc  làm 

thành dạng viên; lõi cây cọ sago. 

     

0714.10 - Sắn:      

  
- - Thái lát hoặc đã làm thành dạng 

viên: 
     

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 1 0 0 0 0 

0714.10.19 - - - Loại khác 1 0 0 0 0 

  - - Loại khác:      

0714.10.91 - - - Đông lạnh 1 0 0 0 0 

0714.10.99 - - - Loại khác 1 0 0 0 0 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0714.20 - Khoai lang:      

0714.20.10 - - Đông lạnh 1 0 0 0 0 

0714.20.90 - - Loại khác 1 0 0 0 0 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :      

0714.30.10 - - Đông lạnh 1 0 0 0 0 

0714.30.90 - - Loại khác 1 0 0 0 0 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):      

0714.40.10 - - Đông lạnh 1 0 0 0 0 

0714.40.90 - - Loại khác 1 0 0 0 0 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):      

0714.50.10 - - Đông lạnh 1 0 0 0 0 

0714.50.90 - - Loại khác 1 0 0 0 0 

0714.90 - Loại khác:      

  - - Lõi cây cọ sago:      

0714.90.11 - - - Đông lạnh 1 0 0 0 0 

0714.90.19 - - - Loại khác 1 0 0 0 0 

  - - Loại khác:      

0714.90.91 - - - Đông lạnh 1 0 0 0 0 

0714.90.99 - - - Loại khác 1 0 0 0 0 

         

  Chương 8      

  

Quả và quả hạch (nuts) ăn được; 

vỏ quả thuộc họ cam quýt hoặc các 

loại dưa 

     

         

08.01 

Dừa,   quả   hạch   Brazil   (Brazil 

nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

     

  - Dừa:      

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 15 12,5 10 7,5 5 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 15 12,5 10 7,5 5 

0801.19 - - Loại khác:      

0801.19.10 - - - Dừa non 15 12,5 10 7,5 5 

0801.19.90 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

  - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):      

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 11 9 7,5 6 4 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 11 9 7,5 6 4 

  - Hạt điều:      
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0,5 0 0 0 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.02 

Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc 

khô,  đã  hoặc  chưa  bóc  vỏ  hoặc 

lột vỏ. 

     

  - Quả hạnh nhân:      

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

  
- Quả  phỉ  hay  hạt  phỉ  (Corylus 

spp. ): 
     

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

  - Quả óc chó:      

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

  - Hạt dẻ (Castanea spp. ):      

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):      

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

  
-   Hạt   macadamia   (Macadamia 

nuts): 
     

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 15 12,5 10 7,5 5 

0802.80.00 - Quả cau 15 12,5 10 7,5 5 

0802.90.00 - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.03 
Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc 

khô. 
     

0803.10.00 - Chuối lá 15 12,5 10 7,5 5 

0803.90 - Loại khác:      

0803.90.10 - - Chuối ngự 15 12,5 10 7,5 5 

0803.90.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.04 
Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, 

xoài và măng cụt, tươi hoặc khô. 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0804.10.00 - Quả chà là 15 12,5 10 7,5 5 

0804.20.00 - Quả sung, vả 15 12,5 10 7,5 5 

0804.30.00 - Quả dứa 15 12,5 10 7,5 5 

0804.40.00 - Quả bơ 11 9 7,5 6 4 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:      

0804.50.10 - - Quả ổi 15 12,5 10 7,5 5 

0804.50.20 - - Quả xoài 15 12,5 10 7,5 5 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.05 
Quả  thuộc  chi  cam  quýt,  tươi 

hoặc khô. 
     

0805.10 - Quả cam:      

0805.10.10 - - Tươi 11 9 7,5 6 4 

0805.10.20 - - Khô 11 9 7,5 6 4 

  

-  Quả  quýt  các  loại  (kể  cả  quất); 

cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai chi cam quýt tương tự: 

     

0805.21.00 - -  Quả quýt các loại (kể cả quất) 3 0 0 0 0 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 3 0 0 0 0 

0805.29.00 - - Loại khác 3 0 0 0 0 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 11 9 7,5 6 4 

0805.50 

-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon, 

Citrus   limonum)   và   quả   chanh 

xanh  (Citrus  aurantifolia,  Citrus 

latifolia ): 

     

0805.50.10 
- - Quả chanh vàng (Citrus limon, 

Citrus limonum ) 
11 9 7,5 6 4 

0805.50.20 
-   -   Quả   chanh   xanh   (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ) 
11 9 7,5 6 4 

0805.90.00 - Loại khác 11 9 7,5 6 4 

         

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.      

0806.10.00 - Tươi 9 8 6 5 3 

0806.20.00 - Khô 9 8 6 5 3 

         

08.07 
Các  loại  quả  họ  dưa  (kể  cả  

dưa hấu) và đu đủ, tươi. 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

  
-  Các  loại  quả  họ  dưa  (kể  cả  

dưa hấu): 
     

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 15 12,5 10 7,5 5 

0807.19.00 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

0807.20.00 - Quả đu đủ 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.08 
Quả táo (apples), lê và quả mộc 

qua, tươi. 
     

0808.10.00 - Quả táo (apples) 2 0 0 0 0 

0808.30.00 - Quả lê 2 0 0 0 0 

0808.40.00 - Quả mộc qua 2 0 0 0 0 

         

08.09 
Quả  mơ,  anh  đào,  đào  (kể  cả 

xuân đào), mận và mận gai, tươi. 
     

0809.10.00 - Quả mơ 13 11 9 7 4 

  - Quả anh đào:      

0809.21.00 
-  -  Quả  anh  đào  chua  (Prunus 

cerasus ) 
13 11 9 7 4 

0809.29.00 - - Loại khác 13 11 9 7 4 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 15 12,5 10 7,5 5 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:      

0809.40.10 - - Quả mận 15 12,5 10 7,5 5 

0809.40.20 - - Quả mận gai 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.10 Quả khác, tươi.      

0810.10.00 - Quả dâu tây 1 0 0 0 0 

0810.20.00 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 
1 0 0 0 0 

0810.30.00 

-  Quả  lý  gai  và  quả  lý  chua,  

đen, 

trắng hoặc đỏ 

1 0 0 0 0 

0810.40.00 

- Quả nam việt quất, quả việt quất và  

các  loại  quả  khác  thuộc  chi 

Vaccinium 

1 0 0 0 0 

0810.50.00 - Quả kiwi 1 0 0 0 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 15 12,5 10 7,5 5 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90 - Loại khác:      

0810.90.10 
-   -   Quả   nhãn;   quả   nhãn   Mata 

Kucing 
15 12,5 10 7,5 5 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0810.90.20 - - Quả vải 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.50 
-  -  Quả  mít  (kể  cả  Cempedak  và 

Nangka) 
15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.60 - - Quả me 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.70 - - Quả khế 15 12,5 10 7,5 5 

  - - Loại khác:      

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.94 

-  -  -  Quả  lựu  (Punica  spp .),  quả 

mãng  cầu  hoặc  quả  na  (Annona 

spp .),    quả    roi    (bell    fruit) 

(Syzygium spp., Eugenia spp. ), quả 

thanh trà (Bouea spp .), quả chanh 

leo (dây) (Passiflora spp. ), quả sấu 

đỏ  (Sandoricum  spp .),  quả  táo  ta 

(Ziziphus spp .) và quả dâu da đất 

(Baccaurea spp .) 

15 12,5 10 7,5 5 

0810.90.99 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.11 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc 

chưa  hấp  chín  hoặc  luộc  chín 

trong  nước,  đông  lạnh,  đã  hoặc 

chưa  thêm đường  hoặc  chất  tạo 

ngọt khác. 

     

0811.10.00 - Quả dâu tây 15 12,5 10 7,5 5 

0811.20.00 

-  Quả  mâm  xôi,  dâu  tằm,  dâu  đỏ 

(loganberries),  quả  lý  chua  đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

15 12,5 10 7,5 5 

0811.90.00 - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.12 

Quả  và  quả  hạch  (nuts),  được 

bảo  quản  tạm  thời  (ví  dụ,  bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, 

nước lưu huỳnh hoặc dung dịch 

bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được. 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

0812.10.00 - Quả anh đào 15 12,5 10 7,5 5 

0812.90 - Quả khác:      

0812.90.10 - - Quả dâu tây 15 12,5 10 7,5 5 

0812.90.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc 

nhóm  08.01  đến  08.06;  hỗn  hợp 

các loại quả hạch (nuts) hoặc quả 

khô thuộc Chương này. 

     

0813.10.00 - Quả mơ 15 12,5 10 7,5 5 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 15 12,5 10 7,5 5 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 15 12,5 10 7,5 5 

0813.40 - Quả khác:      

0813.40.10 - - Quả nhãn 15 12,5 10 7,5 5 

0813.40.20 - - Quả me 15 12,5 10 7,5 5 

0813.40.90 - - Quả khác 15 12,5 10 7,5 5 

0813.50 
- Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) 

hoặc quả khô thuộc Chương này: 
     

0813.50.10 

- - Hạt điều hoặc quả hạch  Brazil 

(Brazil nuts) chiếm đa số về trọng 

lượng 

15 12,5 10 7,5 5 

0813.50.20 
- - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa 

số về trọng lượng 
15 12,5 10 7,5 5 

0813.50.30 
- - Quả chà là chiếm đa số về trọng 

lượng 
15 12,5 10 7,5 5 

0813.50.40 

- - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả 

quýt các loại (kể cả quất) chiếm đa 

số về trọng lượng 

15 12,5 10 7,5 5 

0813.50.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

0814.00.00 

Vỏ  các  loại  quả  thuộc  chi  cam 

quýt  hoặc  các  loại  dưa  (kể  cả 

dưa  hấu),  tươi,  đông  lạnh,  khô 

hoặc  bảo  quản  tạm  thời  trong 

nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 

trong  các  dung  dịch  bảo  quản 

khác. 

7,5 6 5 4 2,5 

         

  Chương 20      
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
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31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

  

Các chế phẩm từ rau, quả, quả 

hạch (nuts) hoặc các phần khác 

của cây 

     

         

20.01 

Rau, quả, quả hạch (nuts) và các 

phần  ăn  được  khác  của  cây,  đã 

chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng 

giấm hoặc axit acetic. 

     

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 15 12,5 10 7,5 5 

2001.90 - Loại khác:      

2001.90.10 - - Hành tây 15 12,5 10 7,5 5 

2001.90.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

20.02 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo 

quản  bằng  cách  khác  trừ  loại 

bảo  quản  bằng  giấm  hoặc  axit 

axetic. 

     

2002.10.00 
-  Cà  chua,  nguyên  quả  hoặc  dạng 

miếng 
15 12,5 10 7,5 5 

2002.90 - Loại khác:      

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 15 12,5 10 7,5 5 

2002.90.20 - - Bột cà chua 15 12,5 10 7,5 5 

2002.90.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

20.03 

Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  đã 

chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng 

cách  khác  trừ  bảo  quản  bằng 

giấm hoặc axit axetic. 

     

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 15 12,5 10 7,5 5 

2003.90 - Loại khác:      

2003.90.10 - -  Nấm cục (truffles) 15 12,5 10 7,5 5 

2003.90.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản  bằng  cách  khác  trừ  bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, 

đã đông lạnh, trừ các sản phẩm 

thuộc nhóm 20.06. 

     

2004.10.00 - Khoai tây 13 11 9 7 4 



 

529 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 
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2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2004.90.10 
-  -  Phù  hợp  dùng  cho  trẻ  sơ  sinh 

hoặc trẻ nhỏ 
15 12,5 10 7,5 5 

2004.90.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản  bằng  cách  khác  trừ  bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic, 

không  đông  lạnh,  trừ  các  sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

     

2005.10 - Rau đồng nhất:      

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 15 12,5 10 7,5 5 

2005.10.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2005.20 - Khoai tây:      

  
-  -  Dạng  lát,  dạng  mảnh,  dạng 

thanh và dạng que: 
     

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 15 12,5 10 7,5 5 

2005.20.19 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

  - -  Loại khác:      

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 15 12,5 10 7,5 5 

2005.20.99 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 15 12,5 10 7,5 5 

  
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) : 
     

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 15 12,5 10 7,5 5 

2005.59 - - Loại khác:      

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 15 12,5 10 7,5 5 

2005.59.90 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2005.60.00 - Măng tây 15 12,5 10 7,5 5 

2005.70.00 - Ô liu 15 12,5 10 7,5 5 

2005.80.00 
-   Ngô   ngọt   (Zea   mays   var. 

saccharata) 
15 12,5 10 7,5 5 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

2005.91.00 - - Măng tre 15 12,5 10 7,5 5 

2005.99 - - Loại khác:      
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2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 15 12,5 10 7,5 5 

2005.99.90 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

2006.00.00 

Rau,  quả,  quả  hạch  (nuts),  vỏ 

quả  và  các  phần  khác  của  cây, 

được   bảo   quản   bằng   đường 

(dạng  khô  có  tẩm  đường,  ngâm 

trong   nước   đường   hoặc   bọc 

đường). 

15 12,5 10 7,5 5 

         

20.07 

Mứt, thạch trái cây, mứt từ quả 

thuộc  chi  cam  quýt,  bột  nghiền 

và  bột  nhão  từ  quả  hoặc  quả 

hạch  (nuts),  thu  được  từ  quá 

trình đun nấu, đã hoặc chưa pha 

thêm  đường  hay  chất  tạo  ngọt 

khác. 

     

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 15 12,5 10 7,5 5 

  - Loại khác:      

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 15 12,5 10 7,5 5 

2007.99 - - Loại khác:      

2007.99.10 
- - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão 

xoài, dứa hoặc dâu tây 
15 12,5 10 7,5 5 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 15 12,5 10 7,5 5 

2007.99.90 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

         

20.08 

Quả,   quả   hạch   (nuts)   và   các 

phần  ăn  được  khác  của  cây,  đã 

chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng 

cách  khác,  đã  hoặc  chưa  pha 

thêm  đường  hay  chất  tạo  ngọt 

khác  hoặc  rượu,  chưa  được  chi 

tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

     

  
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã 

hoặc chưa pha trộn với nhau: 
     

2008.11 - - Lạc:      

2008.11.10 - - - Lạc rang 15 12,5 10 7,5 5 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 15 12,5 10 7,5 5 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

2008.11.90 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:      

2008.19.10 - - - Hạt điều 15 12,5 10 7,5 5 

  - - - Loại khác:      

2008.19.91 - - - - Đã rang 15 12,5 10 7,5 5 

2008.19.99 - - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2008.20 - Dứa:      

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 15 12,5 10 7,5 5 

2008.20.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:      

2008.30.10 
-  -  Đã  pha  thêm  đường hoặc  chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 
15 12,5 10 7,5 5 

2008.30.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2008.40.00 - Quả lê 15 12,5 10 7,5 5 

2008.50.00 - Mơ 15 12,5 10 7,5 5 

2008.60 - Anh đào (Cherries):      

2008.60.10 
-  -  Đã  pha  thêm  đường hoặc  chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 
15 12,5 10 7,5 5 

2008.60.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:      

2008.70.10 
-  -  Đã  pha  thêm  đường hoặc  chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 
15 12,5 10 7,5 5 

2008.70.90 - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2008.80.00 - Dâu tây 15 12,5 10 7,5 5 

  
-  Loại  khác,  kể  cả  dạng  hỗn  hợp 

trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19: 
     

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 15 12,5 10 7,5 5 

2008.93 

- - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon,         Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2008.93.10 
- - - Đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 
13 11 9 7 4 

2008.93.90 - - - Loại khác 13 11 9 7 4 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:      
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

2008.97.10 

-  -  -  Từ  thân  cây,  rễ  cây  và  các 

phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã 

hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 

15 12,5 10 7,5 5 

2008.97.20 
- - - Loại khác, đã pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 
15 12,5 10 7,5 5 

2008.97.90 - - - Loại khác 15 12,5 10 7,5 5 

2008.99 - - Loại khác:      

2008.99.10 - - - Quả vải 15 12,5 10 7,5 5 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 15 12,5 10 7,5 5 

2008.99.30 

-  -  -  Từ  thân  cây,  rễ  cây  và  các 

phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) đã 

hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu 

15 12,5 10 7,5 5 

2008.99.40 
- - - Loại khác, đã pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 
13 11 9 7 4 

2008.99.90 - - - Loại khác 13 11 9 7 4 

         

20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả 

hèm  nho)  và  nước  rau  ép,  chưa 

lên men và chưa pha thêm rượu, 

đã  hoặc  chưa  pha  thêm  đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

     

  - Nước cam ép:      

2009.11.00 - - Đông lạnh 13 11 9 7 4 

2009.12.00 
-  -  Không  đông  lạnh,  với  trị  giá 

Brix không quá 20 
13 11 9 7 4 

2009.19.00 - - Loại khác 13 11 9 7 4 

  
-  Nước  bưởi  ép  (kể  cả  nước  quả 

bưởi chùm): 
     

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 13 11 9 7 4 

2009.29.00 - - Loại khác 13 11 9 7 4 

  
-  Nước  ép  từ  một  loại  quả  thuộc 

chi cam quýt khác: 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất VJEPA (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 
01/4/2019- 

31/3/2020 
01/4/2020- 

31/3/2021 
01/4/2021- 

31/3/2022 
01/4/2022- 

31/03/2023 

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 13 11 9 7 4 

2009.39.00 - - Loại khác 13 11 9 7 4 

  - Nước dứa ép:      

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 13 11 9 7 4 

2009.49.00 - - Loại khác 13 11 9 7 4 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 13 11 9 7 4 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):      

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 13 11 9 7 4 

2009.69.00 - - Loại khác 13 11 9 7 4 

  - Nước táo ép:      

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 13 11 9 7 4 

2009.79.00 - - Loại khác 13 11 9 7 4 

  
- Nước ép từ một loại quả hoặc rau 

khác: 
     

2009.81 

- - Quả nam việt quất (Vaccinium 

macrocarpon,         Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

     

2009.81.10 
- - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 
13 11 9 7 4 

2009.81.90 - - - Loại khác 13 11 9 7 4 

2009.89 - - Loại khác:      

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 13 11 9 7 4 

  - - - Loại khác:      

2009.89.91 
- - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 
13 11 9 7 4 

2009.89.99 - - - - Loại khác 13 11 9 7 4 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:      

2009.90.10 
-  -  Phù  hợp  dùng  cho  trẻ  sơ  sinh 

hoặc trẻ nhỏ 
13 11 9 7 4 

  - - Loại khác:      

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 13 11 9 7 4 

2009.90.99 - - - Loại khác 13 11 9 7 4 

 

9.1.2. Cam kết từ phía Nhật Bản 

Theo cam kết, Nhật Bản chỉ cam kết xóa bỏ khoảng 21% dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được thực hiện theo nhiều lộ trình khác nhau, dài nhất là 15 
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năm, trong đó lộ trình phổ biến nhất là 10 năm. Ngoài ra, còn có một số ít các dòng thuế Nhật 

Bản không có cam kết thuế quan (khoảng 9% dòng thuế). 

Bảng 35: Lộ trình cắt giảm thuế của Nhật Bản áp dụng với mặt hàng rau quả Việt Nam 

trong VJEPA 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

X Không có cam kết thuế quan 

P Thuế quan được thực hiện theo ký hiệu ở Phần chú thích 

R Không cam kết thuế quan tại thời điểm hiện tại, và sẽ được đàm phán lại trong 

vòng 15 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 

C Thuế quan được áp dụng là thuế cơ sở kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 

A Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B3 Thuế quan được giảm dần đều trong vòng 4 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở về 0% 

B5 Thuế quan được giảm dần đều trong vòng 6 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở về 0% 

B7 Thuế quan được giảm dần đều trong vòng 8 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở về 0% 

B10 Thuế quan được giảm dần đều trong vòng 11 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở về 0% 

B15 Thuế quan được giảm dần đều trong vòng 16 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở về 0% 

(h) Thuế suất sẽ bị giảm dần đều trong vòng 7 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở tới 17% và duy trì mức 17% từ đó trở đi. 

(i) Thuế suất sẽ bị giảm dần đều trong vòng 7 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở tới 17,2% và duy trì mức 17,2% từ đó trở đi. 

(j) 

 

Thuế suất sẽ bị giảm dần đều trong vòng 7 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở tới 19% và duy trì mức 19% từ đó trở đi. 

(k) 

 

Thuế suất sẽ bị giảm dần đều trong vòng 7 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở tới 19,2% và duy trì mức 19,2% từ đó trở đi. 

(l) Thuế suất sẽ bị giảm dần đều trong vòng 7 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở tới 20,7% và duy trì mức 20,7% từ đó trở đi. 
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(m) Thuế suất sẽ bị giảm dần đều trong vòng 7 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở tới 23% và duy trì mức 23% từ đó trở đi. 

(n) Thuế suất sẽ bị giảm dần đều trong vòng 7 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu 

lực từ mức thuế cơ sở tới 23,8% và duy trì mức 23,8% từ đó trở đi. 

(o) Thuế quan sẽ được thực hiện theo lộ trình như sau: 

(i) 29,3 % hoặc 22,62 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, từ ngày Hiệp định có 

hiệu lực. 

(ii)  28,8 % hoặc 22.23 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 2. 

(iii) 28,3 % hoặc 21,85 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, từ ngày đầu tiên 

của năm thứ 3. 

(iv) 27,8% hoặc 21,47 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 4. 

(v) 27,3% hoặc 21,08 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 5. 

(vi) 26,8% hoặc 20,70 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 6. 

  

Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

Chú 

thích 

Chương 

7 
Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được     

  

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   A 

0702.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 3% B10 

07.03 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau 

họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

      

  - Hành tây, hành, hẹ 
    

0703.10 - - Hành tây:     

  
- - - Giá trị để đánh thuế hải quan không quá 

73.70 yên/kg 

8.5% hoặc phần 

phần chênh lệch 

giữa 73.70 

kg/yên với giá 

trị để đánh thuế 

hải quan trên 

mỗi kilogram, 

tùy thuộc cái 

nào nhỏ hơn  

B15 

  
- - - Giá trị để đánh thuế hải quan từ 73.70 

yên/kg trở lên 

  A 

  - - Hành, hẹ   A 

0703.20 - Tỏi 3% B10 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

Chú 

thích 

  
- - Hành hoa (Welsh onions- Allium fistulisum 

L.) 

3% B5 

  - - Loại khác   A 

07.04 
Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp 

cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  A 

07.05 

Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  sativa )  và  rau  

diếp  xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc ướp 

lạnh. 

  

A 

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ 

(salsify), cần củ (celeriac),  củ  cải  ri  (radish)  

và  các  loại  củ  rễ  ăn  được tương tự, tươi 

hoặc ướp lạnh. 

  A 

0707.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh.   A 

07.08 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

  A 

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.     

0709.20 - Măng tây   A 

0709.30 - Cà tím 3% B10 

0709.40 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac)   A 

  - Nấm và nấm cục (truffle): 
      

  

0709.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus   A 

  

0709.59 - - Loại khác:     

  - - - Nấm hương (Shiitake mushrooms)   X 

  - - - Loại khác   A 

0709.60 
- Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi 

Pimenta : 

    

  - - Ớt ngọt (ớt chuông lớn) 3% B10 

  - - Loại khác 3% B5 

0709.70 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 

  A 

0709.90 - Loại khác     

  - - Ngô ngọt 6% B7 

  - - Loại khác   A 

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước), đông lạnh. 

    

0710.10 - Khoai tây 8,5% B7 

  - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:     

0710.21 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 8,5% B10 

0710.22 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 8,5% B10 

0710.29 - - Loại khác     

  - - - Đậu nành xanh 6% B5 

  - - - Loại khác 8,5% B7 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

Chú 

thích 

0710.30 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt  lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

6% B5 

0710.40 - Ngô ngọt 10,6% B10 

0710.80 - Rau khác     

  - - Ngưu bàng (Burdock) 12% B10 

  - - Loại khác     

  - - - Bông cải xanh 6% B10 

  - - - Loại khác 6% B5 

0710.90 - Hỗn hợp các loại rau     

  - - Chủ yếu chứa ngô ngọt 10,6% B7 

  

  - - Loại khác 6% B5 

07.11 

Rau  các  loại  đã  bảo  quản  tạm  thời  (ví  dụ,  

bằng  khí sunphurơ,  ngâm nước muối,  ngâm 

nước  lưu  huỳnh  hoặc ngâm trong  dung  dịch  

bảo  quản  khác),  nhưng  không  ăn ngay 

được. 

    

0711.20 - Ôliu:   A 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri: 9% B10 

  - Nấm và nấm cục (truffle):     

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus: 9% B7 

0711.59 - - Loại khác   A 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:     

  
- - Cà tím (Aubergines), trọng lượng không 

quá 20g/miếng, hành tăm, cây ráng lông 

6% B10 

  - - Loại khác:     

  - - - Ngưu bàng 12% B10 

  - - - Loại khác     

  - - - - Nụ bạch hoa 7,5% B10 

  - - - - Loại khác 9% B10 

07.12 
Rau  khô,  ở  dạng  nguyên,  cắt,  thái  lát,  vụn  

hoặc  ở  dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. 

    

0712.20 - Hành tây 9% B15 

0712.31 

- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) 

và nấm cục (truffle): 

9% B10 

0712.32 - - Nấm thuộc chi Agaricus   A 

0712.33 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.)   A 

0712.39 - - Loại khác     

  - - - Nấm hương (Shiitake mushrooms)   X 

  - - - Loại khác   A 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:       

  - - Ngô ngọt     

  

- - - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng phương 

pháp hóa học (chẳng hạn khử trùng, tăng tốc 

nảy mầm) 

  

A 
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  - - - Loại khác 9 yen/kg B10 

  - - Loại khác     

  
- - - Khoai tây không chế biến gì thêm, có hoặc 

không cắt hoặc thái lát 

10% B10 

  - - - Loại khác:     

  - - - - Măng tre 7,5% B7 

  - - - - Loại khác     

  - - - - - Dương xỉ 9% B7 

  - - - - - Loại khác 9% B10 

07.13 

Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc 

chưa bóc vỏ 

hạt hoặc làm vỡ hạt. 

    

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):     

  

- - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng phương 

pháp hóa học (chẳng hạn khử trùng, tăng tốc 

nảy mầm) 

  A 

  - - Loại khác     

  
- - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo trồng rau 

quả theo quy định của Nội các Chính phủ 

  
A 

  - - - Loại khác   X 

0713.20 
-  -  Đậu  tây,  kể  cả  đậu  trắng  (Phaseolus 

vulgaris) 

  A 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):     

0713.31 
-  -  Đậu  thuộc  loài  Vigna  mungo  (L.)  

Hepper   hoặc  Vigna radiata (L.) Wilczek: 

  
A 

0713.32 
-   -   Đậu   hạt   đỏ   nhỏ   (Adzuki)   

(Phaseolus    hoặc   Vigna angularis ): 

  X 

0713.33 
- - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris): 

    

  

- - - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng phương 

pháp hóa học (chẳng hạn khử trùng, tăng tốc 

nảy mầm) 

  A   

  - - - Loại khác:   

  
- - - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo trồng 

rau quả theo quy định của Nội các Chính phủ 
A 

  - - - - Loại khác X 

0713.39 - - Loại khác:   

  

- - - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng phương 

pháp hóa học (chẳng hạn khử trùng, tăng tốc 

nảy mầm) 

A 

  - - - Loại khác   

  
- - - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo trồng 

rau quả theo quy định của Nội các Chính phủ 
A 

  - - - - Loại khác X 

0713.40 - Đậu lăng: A 
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0713.50 

-  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  major)  và  đậu  

ngựa  (Vicia  faba var. equina, Vicia faba var. 

minor) : 

  

  

- - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng phương 

pháp hóa học (chẳng hạn khử trùng, tăng tốc 

nảy mầm) 

A 

  - - Loại khác   

  
- - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo trồng rau 

quả theo quy định của Nội các Chính phủ 
A 

  - - - Loại khác X 

0713.90 - Loại khác:   

  

- - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng phương 

pháp hóa học (chẳng hạn khử trùng, tăng tốc 

nảy mầm) 

A 

  - - Loại khác:   

  
- - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo trồng rau 

quả theo quy định của Nội các Chính phủ 
A 

  - - - Loại khác   X 

  

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai 

lang và các loại củ  và rễ tương tự có hàm 

lượng tinh bột hoặc inulin cao,  tươi,  ướp  

lạnh,  đông  lạnh  hoặc  khô,  đã  hoặc  chưa 

thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ 

sago. 

    

0714.10 - Sắn:     

  - - Đông lạnh     

  

- - - Dùng để làm thức ăn  

Lưu ý: Việc nhập khẩu theo mặt hàng này 

được sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn gia 

súc và thức ăn dưới sự giám sát của cơ quan 

hải quan. 

  A 

  - - - Loại khác 12% B10 

  - - Loại khác:     

  - - - Viên bột mì hoặc bột xay thô:     

  

- - - - Dùng để làm thức ăn  

Lưu ý: Việc nhập khẩu theo mặt hàng này 

được sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn gia 

súc và thức ăn dưới sự giám sát của cơ quan 

hải quan. 

  

A 

  - - - - Loại khác   X 

  - - - Loại khác     

  

- - - Dùng để làm thức ăn  

Lưu ý: Việc nhập khẩu theo mặt hàng này 

được sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn gia 

súc và thức ăn dưới sự giám sát của cơ quan 

hải quan. 

  A 
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  - - - Loại khác 9% B10 

0714.20 - Khoai lang:     

  - - Đông lạnh 12% B15 

  - - Loại khác 12,8% B15 

0714.90 - Loại khác     

  - - Đông lạnh:     

  - - - Khoai sọ 10% B10 

  - - - Loại khác 12% B10 

  - - Loại khác 9% B10   

Chương 

8 

Quả và quả hạch (nút) ăn được; vỏ quả 

thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa lớn 
    

  

08.01 

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, 

tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột 

vỏ. 

  A 

08.02 
Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

    

  - Quả hạnh nhân:     

0802.11 - - Chưa bóc vỏ   A 

0802.12 - - Đã bóc vỏ   A 

  - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):     

0802.21 - - Chưa bóc vỏ   A 

0802.22 - - Đã bóc vỏ   A 

  - Quả óc chó:     

0802.31 - - Chưa bóc vỏ 10% B10 

0802.32 - - Đã bóc vỏ 10% B10 

0802.40 - Hạt dẻ (Castanea spp. ): 9,6% B15 

0802.50 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):   A 

0802.60 - Hạt macadamia (Macadamia nuts):   A 

0802.90 - Loại khác:     

  - - Hạt cau và hạt hồ đào   A 

  - - Loại khác 12% B10 

0803.00 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.     

  - Chuối lá   R 

  - Loại khác   A 

08.04 
Quả chà là,  sung,  vả,  dứa,  bơ,  ổi,  xoài và  

măng  cụt,  tươi hoặc khô. 

    

0804.10 - Quả chà là   A 

0804.20 - Quả sung, vả 3% B10 

0804.30 - Quả dứa:     

  - - Tươi 17% C 

  

  - - Khô 7,2% C 

0804.40 - Quả bơ   A 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:   A 

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.     

0805.10 - Quả cam     
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- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 

ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 11 

16% B15 

  
- Được nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 

ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 5 

32% B15 

0805.20 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam 

quýt tương tự 

17% B15 

0805.40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 10% B10 

0805.50 

-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  Citrus  

limonum)   và  quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

  A 

0805.90 - Loại khác     

  
- - Chanh lá cam (trừ Citrus aurantifolia, 

Citrus latifolia) 

  A 

  - - Loại khác 17% B15 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.     

0806.10 - Tươi:     

  
- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 

ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 10 

17% B10 

  

- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 

ngày 1 tháng 11 đến ngày cuối cùng của tháng 

2 

7,8% B7 

0806.20 - Khô   A 

08.07 
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, 

tươi. 

    

  - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):     

0807.11 - - Dưa hấu 6% B7 

0807.19 - - Loại khác 6% B10 

0807.20 - Quả đu đủ   A 

08.08 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.     

  

0808.10 - Quả táo (apples) 17% B10 

0808.20 - Quả lê và quả mộc qua 4,8% B10 

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận 

và mận gai, tươi. 

    

0809.10 - Quả mơ 6% B10 

0809.20 - Quả anh đào 8,5% B10 

0809.30 - Quả đào, kể cả xuân đào 6% B10 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai 6% B10 

08.10 Quả khác, tươi.     

0810.10 - Quả dâu tây 6% B10 

0810.20 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 

  A 

0810.40 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại 

quả khác thuộc chi Vaccinium 

  A 

0810.50 - Quả kiwi 6,4% B10 
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0810.60 - Quả sầu riêng   A 

0810.90 - Loại khác     

  
- - Quả chôm chôm, quả chanh leo, quả vải, 

quả khế 

  A 

  - - Loại khác:     

  
- - - Quả lý gai và quả lý chua đen, trắng hoặc 

đỏ 

  
A 

  - - - Loại khác 6% B5 

08.11 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín  trong  nước,  đông  lạnh,  đã  

hoặc  chưa  thêm  đường hoặc chất tạo ngọt 

khác. 

    

0811.10 - Quả dâu tây     

  - - Đã thêm đường 9,6% B10 

  - - Loại khác 12% B10 

0811.20 

-  Quả mâm xôi,  dâu  tằm, dâu  đỏ 

(loganberries), quả lý  chua đen, trắng hoặc đỏ 

và quả lý gai 

  A 

0811.90 - Loại khác:     

  - - Đã thêm đường 
      

  

  - - - Dứa 23,8% C   

  - - - Quả dứa   A 

  - - - Quả anh đào chua 6,9% B10 

  - - - Quả đào và quả lê 7% B7 

  - - - Loại khác:     

  

- - - -  Quả đu đủ, quả đu đủ lùn (pawpaws), 

quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dày cơm, 

quả chôm chôm, quả, jambo táo hồng, quả 

jambosa diaboo-kaget,, jambosa dilyn-kaget, 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả dookoo 

kokosan, quả măng cụt, quả mãng cầu xiêm và 

quả vải 

6% B5 

  - - - - Loại khác 12% B10 

  - - Loại khác:     

  - - - Quả dứa 23,8% C 

  

- - - -  Quả đu đủ, quả đu đủ lùn (pawpaws), 

quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dày cơm, 

quả chôm chôm, quả, jambo táo hồng, quả 

jambosa diaboo-kaget,, jambosa dilyn-kaget, 

chicomamey, cherimoya, kehapi, quả dookoo 

kokosan, quả măng cụt, quả mãng cầu xiêm, 

quả vải, quả mọng và quả camu camu 

  A 

  - - - - Quả đào và quả lê 7% B10 
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  - - - - Loại khác 12% B10 

08.12 

Quả  và  quả  hạch (nuts),  được bảo  quản  tạm 

thời (ví  dụ, bằng  khí  sunphurơ,  ngâm  nước  

muối,  nước  lưu  huỳnh hoặc  dung  dịch  bảo  

quản  khác),  nhưng  không  ăn  ngay được. 

    

0812.10 - Quả anh đào 17% B15 

0812.90 - Loại khác     

  - - Quả chuối   R 

  - - Quả cam: 
      

  

  
- - - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 

ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 11 

16% B15 

  

  
- - - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 

ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 5 

32% B15 

  - - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 10% B10 

  - - Loại khác:     

  

- - - Quả chanh vàng và quả chanh lá cam, trừ 

những loại quả đã được bảo quản tạm thời 

bằng các dung dịch bảo quản 

  A 

  - - - Hạt dẻ 9,6% B15 

  - - - Loại khác:     

  

- - - -  Quả đu đủ, quả đu đủ lùn (pawpaws), 

quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dày cơm, 

quả chôm chôm, quả gioi, quả jambosa diaboo-

kaget,, jambosa dilyn-kaget, chicomamey, 

cherimoya, kehapi, quả dookoo kokosan, quả 

măng cụt, quả mãng cầu xiêm và quả vải 

6% B5 

  

- - - - Quả quýt (bao gồm quả quýt và quả 

quất); quả cam nhỏ, và một số loại quả thuộc 

giống cam quýt tương tự khác 

17% B15 

  - - - - Loại khác 12% B10 

08.13 

Quả,  khô,  trừ  các  loại  quả  thuộc  nhóm  

08.01  đến  08.06; hỗn  hợp  các  loại  quả  

hạch  (nuts)  hoặc  quả  khô  thuộc Chương 

này. 

    

0813.10 - Quả mơ 9% B7 

0813.20 - Quả mận đỏ   A 

0813.30 - Quả táo (apples) 9% B7 

0813.40 - Quả khác:     

  

- - Quả mọng, quả đu đủ, quả đu đủ lùn 

(pawpaws), quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dầy cơm, 

quả chôm chôm, quả gioi, quả jambosa 

diamboo-kaget, chicomamey, cherimoya, 

kehapi, quả na, bullock’s-heart, quả chanh leo, 

  A 
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dookoo kokosan, quả mãng cầu xiêm, quả vải 

và kehapi 

  - - Loại khác 9% B10 

0813.50 
-  Hỗn  hợp  các  loại  quả  hạch  (nuts)  hoặc  

quả  khô  thuộc Chương này: 
    

  

  

- - Trọng lượng của một loại hạt hoặc các 

thành phần trái cây sấy khô chiếm trên 50%, 

trừ các loại có chứa hạt dẻ, quả óc chó, quả hồ 

trăn, các loại hạt thuộc phân nhóm 0802,90 

(trừ hạt cau) hoặc trái cây sấy khô của phân 

nhóm từ 0813,10 đến 0813,40. 

  A 

  - - Loại khác 6% B10 

0814.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các 

loại dưa (kể   cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô 

hoặc bảo quản tạm thời trong  nước  muối,  

nước  lưu  huỳnh  hoặc  trong  các  dung 

dịch bảo quản khác. 

  A 

Chương 

20 

Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) 

hoặc các phần khác của cây 
    

  

20.01 

Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được 

khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

giấm hoặc axit acetic. 

    

2001.10 - Dưa chuột và dưa chuột ri     

  - - Đã thêm đường 12% B10 

  - - Loại khác 9% B10 

2001.90 - - Loại khác:     

  - - Đã thêm đường:   A 

  

- - - Quả đu đủ, quả đu đủ lùn (pawpaws), quả 

bơ, quả ổi, quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dầy cơm, 

quả chôm chôm, quả gioi, quả jambosa 

diamboo-kaget, chicomamey, cherimoya, 

kehapi, quả na, quả xoài, bullock’s-heart, quả 

chanh leo, dookoo kokosan, quả mãng cầu 

xiêm, quả vải, quả xoài và quả măng cụt 10,5% B10 

  - - - Ngô ngọt 16,8% B15 

  - - - Lõi ngô non 12% B10 

  - - Loại khác:    
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- - - Quả đu đủ, quả đu đủ lùn (pawpaws), quả 

bơ, quả ổi, quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dầy cơm, 

quả chôm chôm, quả gioi, quả jambosa 

diamboo-kaget, chicomamey, cherimoya, 

kehapi, quả na, quả xoài, bullock’s-heart, quả 

chanh leo, dookoo kokosan, quả mãng cầu 

xiêm, quả vải, quả xoài và quả măng cụt 

  A 

  - - - Ngô ngọt 7,5% B7 

  - - - Lõi ngô non 9% B10 

  - - - Loại khác   

  - - - - Gừng 9% B5 
  

  

  - - - - Loại khác 9% B10 

  

20.02 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng  

cách  khác  trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc 

axit axetic. 

    

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 7,6% B15 

2002.90 - Loại khác:     

  - - Đã thêm đường 13,4% B15 

  - - Loại khác     

  - - - Bột cà chua và bột cà chua sệt   X 

  - - - Loại khác 7,6% B15 

20.03 

Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  đã  chế  biến  

hoặc  bảo  quản 

bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc 

axit axetic. 

    

2003.10 - Nấm thuộc chi Agaricus     

  - - Đã thêm đường   A 

  - - Loại khác     

  
- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg tính 

theo trọng lượng mỗi hộp bao gồm cả hộp: 

    

  - - - Nấm Pháp 13,6% B10 

  - - - Loại khác   A 

  - - Loại khác   A 

2003.20 - Nấm cục (truffles)   A 

2003.90 - Loại khác   A 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo  quản  bằng  giấm  hoặc  axit  

axetic,  đã  đông  lạnh,  trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06. 

    

2004.10 - Khoai tây     

  - - Đã nấu, không chế biến khác 8,5% B15 

  - - Loại khác:     

  - - - Khoai tây nghiền 13,6% B10 

  - - - Loại khác 9% B15 
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Lộ 

trình 

Chú 

thích 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

  - - Đã thêm đường: 
      

  

  - - - Ngô ngọt 10,5% B7 

  

  - - - Loại khác 23,8% B15 

  - - Loại khác     

  - - - Măng tây và đậu:     

  - - - - Măng tây 17% B15 

  - - - - Đậu 17% C 

  - - - Măng 13,6% B10 

  - - - Ngô ngọt 7,5% B10 

  - - - Lõi ngô non:   

  - - - - Đóng trong bao bì kín 9% B10 

  - - - - Loại khác 15% B10 

  - - - Loại khác 9% B7 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách  khác  trừ  bảo  quản  bằng  giấm  hoặc 

axit  axetic,  không  đông  lạnh,  trừ  các  sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

    

2005.10 - Rau đồng nhất:     

  - - Đóng trong bao bì kín 16,8% B15 

  - - Loại khác 9,6% B10 

2005.20 - Khoai tây:     

  - - Khoai tây nghiền và khoai tây cắt lát 13,6% B10 

  - - Loại khác     

  
- - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng không 

quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng lượng bao 
9,6% B10 

  - - - Loại khác 9% B7 

2005.40 - Đậu Hà lan (Pisum sativum)     

  - - Đã thêm đường   X 

  - - Loại khác:     

  
- - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng không 

quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng lượng bao: 

    

  - - - - Chưa gọt vỏ 9,6% B10 

  - - - - Loại khác 7,5% B10 

  - - - Loại khác: 
      

  

  - - - - Chưa gọt vỏ 9% B10   

  - - - - Loại khác 6,8% B10 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :     

2005.51 - - Đậu hạt, đã bóc vỏ:     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Đóng trong bao bì kín, chứa cà chua 

nghiền sệt hoặc chế phẩm cà chua khác từ cà 

chua và thịt lợn hoặc mỡ lợn khác 

14% B10 

  - - - - Loại khác 23,8% C 
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Lộ 

trình 

Chú 

thích 

  - - - Loại khác 17% C 

2005.59 - - Loại khác     

  - - - Đã thêm đường 13,4% C 

  - - - Loại khác     

  

- - - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng 

không quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng lượng 

bao 

9,6% B10 

  - - - - Loại khác 9% B7 

2005.60 - Măng tây:     

  
- - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng không 

quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng lượng bao 

16% B15 

  - - Loại khác 12% B10 

2005.70 - Ô liu   A 

2005.80 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata)     

  - - Đã thêm đường 14,9% B10 

  - - Loại khác 10% B7 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:     

2005.91 - - Măng     

  - - - Đã thêm đường 13,4% C 

  - - - Loại khác 13,6% B10 

2005.99 - - Loại khác:     

  - - - Đã thêm đường 
      

  

  - - - - Đậu, đã bóc vỏ: 
      

  

  

- - - - - Đóng trong bao bì kín, chứa cà chua 

nghiền sệt hoặc chế phẩm cà chua khác từ cà 

chua và thịt lợn hoặc mỡ lợn khác 

14% B10 

  

  - - - - - Loại khác 23,8% C 

  - - - - Loại khác 13,4% C 

  - - - Loại khác     

  - - - - Lõi ngô non     

  - - - - - Đóng trong bao bì kín 9% B10 

  - - - - - Loại khác 15% B10 

  - - - - Đậu, đã bóc vỏ 17% C 

  - - - - Dưa cải bắp Đức 9,6% B10 

  - - - - Loại khác:     

  

- - - - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng 

không quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng lượng 

bao: 

    

  - - - - - - Bột tỏi 9,6% B5 

  - - - - - - Loại khác 9,6% B10 

  - - - - - Loại khác:     

  - - - - - - Bột tỏi 8% B5 

  - - - - - - Loại khác 9% B7 
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2006.00 

Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả và các 

phần  khác  của cây, được bảo quản bằng 

đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong 

nước đường hoặc bọc đường). 

    

  - Hạt dẻ cô đường (Marrons glacés) 12,6% B15 

  - Loại khác 9% B10 

20.07 

Mứt,  thạch trái cây,  mứt từ quả thuộc chi cam 

quýt,  bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả 

hạch (nuts), thu được từ quá trình đun nấu, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt 

khác. 

    

2007.10 - Chế phẩm đồng nhất     

  - - Đã thêm đường 34% B15   

  - - Loại khác 21,3% B10   

  - Loại khác: 
      

  

2007.91 - - Quả thuộc chi cam quýt:       

  
- - - Mứt, nước quả nấu đông (thạch) và mứt từ 

quả thuộc chi cam quýt: 

      

  

  - - - - Đã thêm đường 16,8% B10   

  - - - - Loại khác 12% B10   

  - - - Quả nghiền sệt và quả nghiền cô đặc: 
      

  

  - - - - Đã thêm đường 34% B15   

  - - - - Loại khác 21,3% B10   

2007.99 - - Loại khác:       

  - - - Mứt và nước quả nấu đông (thạch): 
      

  

  - - - - Đã thêm đường 16,8% B15   

  - - - - Loại khác 12% B10   

  - - - Loại khác 
      

  

  - - - Đã thêm đường: 
      

  

  - - - - Quả nghiền sệt và quả nghiền cô đặc 34% B15   

  - - - - Loại khác 40% B15   

  - - - Loại khác 
      

  

  - - - - Quả nghiền sệt và quả nghiền cô đặc 21,3% B10   

  - - - - Loại khác 25% B10   

20.08 

Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác 

của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết 

hoặc ghi ở nơi khác. 
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- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc 

chưa pha trộn với 

nhau: 

      

  

2008.11 - - Lạc:       

  - - - Đã thêm đường: 
      

  

  - - - - Bơ lạc 12% B10   

  - - - - Loại khác 23,8% P (j) 

  - - - Loại khác 
      

  

  - - - - Bơ lạc 10% B10   

  - - - - Loại khác 21,3% P (h) 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:       

  - - - Đã thêm đường: 
      

  

  - - - - Dạng bột nhão 10,5% B10   

  - - - - Loại khác: 
      

  

  - - - - - Hạt điều và các loại hạt rang khác 
      

  

  - - - - - - Hạt điều 5,5% B10   

  - - - - - - Loại khác 5,5% B7   

  - - - - - Loại khác 16,8% B15   

  - - - - Loại khác 
      

  

  - - - - - Dạng bột nhão   A   

  - - - - - Loại khác 
    

  

  
- - - - - - Quả hạnh rang, hạt macadamia, quả 

hồ đào pêcan và hạt điều rang 

  A   

  - - - - - - Dừa, quả hạch Brazil, lạc và hạt phỉ 4% B3 
  

  

  - - - - - - Hạt cây bạch quả 12% B10   

  - - - - - - Loại khác     
  

  

  - - - - - - - Đã rang   A   

  - - - - - - - Loại khác 12% B10   

2008.20 - Quả dứa:       

  - - Đã thêm đường: 
      

  

  

- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg mỗi 

hộp bao gồm cả hộp, ngoài dạng bột nhão, bổ 

hoặc nghiền 

  X   

  - - - Loại khác: 
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- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg mỗi 

hộp bao gồm cả hộp, ngoài dạng bột nhão, bổ 

hoặc nghiền 

25,5% C   

  - - - Loại khác 46,8% C   

  - - Loại khác:     

  

- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg mỗi 

hộp bao gồm cả hộp, ngoài dạng bột nhão, bổ 

hoặc nghiền 

  X 

  - - - Loại khác 25,5% C 

2008.30 - Quả thuộc chi cam, quýt:     

  - - Đã thêm đường:     

  - - - Dạng bột nhão 29,8% B15 

  - - - Loại khác   R 

  - - Loại khác   R 

2008.40 - Quả lê:     

  - - Đã thêm đường:     

  - - - Dạng bột nhão     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 15% B10 

  - - - - Loại khác 21% B15 

  - - - Loại khác     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 10,8% B10 

  - - - - Loại khác 15% B10 

  - - Loại khác     

  - - - Dạng bột nhão     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 12% B10 

  - - - - Loại khác 7,5% B10 

  - - - Loại khác     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 9% B7 

  - - - - Loại khác 5,4% B10 

2008.50 - Quả mơ:     

  - - Đã thêm đường 15% B10 

  - - Loại khác 6% B10 

2008.60 - Quả anh đào:     

  - - Đã thêm đường 15% B10   

  - - Loại khác     

  - - - Dạng bột nhão 12% B10 

  - - - Loại khác 6% B10 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:     

  - - Đã thêm đường     

  - - - Dạng bột nhão     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 21,3% B15 

  - - - - Loại khác 29,8% B15 

  - - - Loại khác:     

  - - - - Đóng trong bao bì kín:     

  
- - - - - Trọng lượng không quá 2kg mỗi bao, 

kể cả trọng lượng bao 
6,7% B10 
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  - - - - - Loại khác 8% B7 

  - - - - Loại khác 13,4% B10 

  - - Loại khác     

  - - - Dạng bột nhão:     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 8,5% B10 

  - - - - Loại khác 10,7% B10 

  - - - Loại khác:     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 6,7% B10 

  - - - - Loại khác 9,6% B7 

2008.80 - Dâu tây:     

  - - Đã thêm đường:     

  - - - Dạng bột nhão 21% B15 

  - - - Loại khác 11% B7 

  - - Loại khác     

  - - - Dạng bột nhão 15% B10 

  - - - Loại khác 12% B10 

  
-  Loại  khác,  kể  cả  dạng  hỗn  hợp  trừ  loại  

thuộc  phân  nhóm 2008.19: 

      

  

2008.91 - - Lõi cây cọ 7,5% B10 

  

2008.92 - - Dạng hỗn hợp:     

  
- - - Hoa quả hỗn hợp, salad hoa quả và 

cocktail hoa quả: 

    

  - - - - Đã thêm đường 6% B5 

  - - - - Loại khác   A 

  - - - Loại khác:     

  - - - - Đã thêm đường     

  - - - - - Dạng bột nhão 29,8% B15 

  - - - - - Loại khác   R 

  - - - - Loại khác   R 

2008.99 - Loại khác:     

  - - Quả mận Mume 12% B10 

  - - Loại khác:     

  - - - Đã thêm đường:     

  - - - - Dạng bột nhão:     

  - - - - - Quả chuối và quả bơ 10,5% B10 

  - - - - - Loại khác 29,8% B15 

  - - - - Loại khác:     

  - - - - - Quả mọng và mận 5,5% B10 

  
- - - - - Quả chuối, quả bơ, quả xoài, quả ổi và 

quả măng cụt: 

    

  - - - - - - Đóng trong bao bì kín 5,5% B7 

  - - - - - - Loại khác 5,5% B10 

  - - - - - Loại khác:     

  
- - - - - - Quả sầu riêng, quả chôm chôm, quả 

chanh leo, quả vải và quả khế 

7% B5 

  - - - - - - Loại khác 16,8% B5 
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  - - - Loại khác: 
      

  

  - - - - Dạng bọt nhão: 
      

  

  
- - - - - Quả chuối, quả bơ, quả mận, quả xoài, 

quả ổi và quả măng cụt 

7,5% B10   

  - - - - - Quả camucamu   A 

  - - - - - Loại khác 21,3% B15 

  - - - - Loại khác:     

  - - - - - Quả mận   A 

  
- - - - - Quả chuối, quả bơ, quả mận, quả xoài, 

quả ổi và quả măng cụt 

    

  - - - - - - Đóng trong bao bì kín   A 

  - - - - - - Loại khác 4,8% B5 

  - - - - - Củ khoai sọ đông lạnh 10% B10 

  - - - - - Loại khác:     

  

- - - - - - Quả sầu riêng, quả chôm chôm, quả 

chanh leo, quả vải, quả khế, quả camucamu và 

bỏng ngô (ngô đã được nở bằng nhiệt độ cao 

dưới áp suất thông thường) 

  A 

  

- - - - - - Khoai lang, cả khủ hoặc cắt mảnh, đã 

sấy khô sau khi đã hấp hoặc luộc sơ qua trong 

nước 

12% B15 

  - - - - - - Loại khác 12% B10 

20.09 

Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha rượu, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất ngọt khác 

    

  - Nước cam ép:     

2009.11 - - Đông lạnh:     

  - - - Đã thêm đường     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

  R 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác   R 

  

2009.12 
- - Không đông lạnh, với giá trị Brix không quá 

20 

    

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

  

R 
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  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác   R 

2009.19 - - Loại khác:     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

  R 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác   R 

  - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):     

2009.21 - - Với trị giá Brix không quá 20     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

  R 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác   R 

2009.29 - - Loại khác     

  - - - Đã thêm đường: 
      

  

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

  R   

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác   R 

  
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt 

khác: 

    

2009.31 - - Với trị giá Brix không quá 20     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

  R 
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  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác:     

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza: 
    

  - - - - - Nước chanh ép 6% B7 

  - - - - - Nước chanh lá cam ép 12% B10 

  - - - - - Loại khác   R 

  - - - - Loại khác   R 

2009.39 - - Loại khác     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

  R 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác:     
  

  

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza: 
    

  

  

  - - - - - Nước chanh ép 6% B10   

  - - - - - Nước chanh lá cam ép 12% B10   

  - - - - - Loại khác   R   

  - - - - Loại khác   R   

  - Nước ép dứa 
      

  

2009.41 - - Với trị giá Brix không quá 20:       

  - - - Đã thêm đường: 
      

  

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

23% P (l) 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

P 

(o) 

  - - - Loại khác:     
  

  

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza 
19,1% P 

(i) 

  - - - - Loại khác 25,5% P (m) 

2009.49 - - Loại khác:       
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

Chú 

thích 

  - - - Đã thêm đường: 
      

  

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

23% P (l) 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

P 

(o) 

  - - - Loại khác:     
  

  

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza 
19,1% P 

(i) 

  - - - - Loại khác 25,5% P (m) 

2009.50 - Nước ép cà chua:       

  - - Đã thêm đường 29,8% P (n) 

  - - Loại khác 21,3% P (k) 

  - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm): 
      

  

2009.61 - - Với trị giá Brix không quá 30:       

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

23% B15 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác 19,1% B15 

2009.69 - - Loại khác:     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

23% B15 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác:     

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza 
19,1% B15 

  - - - - Loại khác 25,5% B15 

  - Nước ép táo:     

2009.71 - - Với trị giá Brix không quá 20:     

  - - - Đã thêm đường:     
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

Chú 

thích 

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

23% B15 

  - - - - Loại khác 

34% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác:     

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza 
19,1% B15 

  - - - - Loại khác 29,8% B15 

2009.79 - - Loại khác:       

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

23% B15 

  - - - - Loại khác 

34% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác:     

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza 
19,1% B15 

  - - - - Loại khác 29,8% B15 

2009.80 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:     

  - - Nước ép hoa quả:     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc nhân 

tạo 

23% B15 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác:     

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza: 
    

  - - - - - Nước ép mận 14,4% B10 

  - - - - - Loại khác 19,1% B15 

  - - - - Loại khác 25,5% B15 

  - - Nước ép rau:     

  - - - Đã thêm đường 8,1% B7 

  - - - Loại khác:     

  - - - - Đóng trong bao bì kín 7,6% B7 

  - - - - Loại khác 7,2% B7 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:       
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở 
Lộ 

trình 

Chú 

thích 

  - - Nước ép trái cây hỗn hợp:     

  - - - Đã thêm đường:     

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

23% B10 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào 

lớn hơn 

B15 

  - - - Loại khác:     

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng của 

sucrôza 
19,1% B10 

  - - - - Loại khác 25,5% B10 

  - - Nước ép rau hỗn hợp:     

  - - - Đã thêm đường 8,1% B7 

  - - - Loại khác 5,4% B10 

 

9.2. Quy tắc xuất xứ 

9.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy tắc 

xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên (Việt Nam hoặc 

Nhật Bản) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một Bên; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó từ các nguyên vật liệu có 

xuất xứ của một hay nhiều Bên, và đáp ứng tất cả các quy định khác về quy tắc xuất 

xứ; hoặc 

- Trường hợp 3: Đáp ứng các quy định về hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong 

trường hợp sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ 

Đối với trường hợp 3, Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- hàm lượng giá trị nội địa (LVC) không dưới 40%, và công đoạn sản xuất cuối cùng để 

tạo ra hàng hóa đó được thực hiện tại nước thành viên; hoặc 

- chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 số (quy tắc chuyển đổi nhóm-CTH)   

Cả hai tiêu chí nói trên này đều dựa vào Biểu phân loại hàng hóa theo Hệ thống phân loại hàng 

hóa hài hòa (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO). Người xuất khẩu sẽ được phép lựa 
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chọn áp dụng một trong hai tiêu chí nói trên để được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng 

hóa theo Mẫu VJ. Đây là quy tắc chung áp dụng cho mọi chủng loại hàng hóa.  

LVC được tính theo công thức:  

LVC = 
FOB - VNM 

x 100 % 
FOB 

Trong đó: 

a) “FOB” là giá trị hàng hoá đã giao qua mạn tàu, bao gồm cả chi phí vận tải hàng hóa từ nhà 

sản xuất tới cảng hoặc tới địa điểm cuối cùng để chất hàng lên tàu;  

b) “LVC” là hàm lượng giá trị nội địa của hàng hóa, được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm; và  

c) “VNM” là giá trị nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình 

sản xuất hàng hóa.   

9.2.2.  Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài quy tắc chung, Phụ lục 2 của Hiệp định VJEPA còn áp dụng Quy tắc cụ thể mặt hàng  

cho một số mặt hàng. Các tiêu chí này bao gồm việc cho phép áp dụng hàm lượng giá trị gia 

tăng 40%, chuyển đổi chương, chuyển đổi nhóm có loại trừ chuyển đổi phân nhóm, thực hiện 

công đoạn gia công chế biến cụ thể, xuất xứ thuần tuý. Các hàng hóa thuộc Phụ lục này sẽ 

không được chứng minh xuất xứ theo Trường hợp 3 nói trên mà phải tuân thủ theo Quy tắc cụ 

thể mặt hàng được quy định riêng cho mặt hàng đó. 

Trong Phụ lục 2 về Quy tắc cụ thể mặt hàng của Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 18/5/2009 

thực hiện Quy tắc xuất xứ trong VJEPA, phần lớn mặt hàng rau quả được quy định “CC” – 

nghĩa là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải 

trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 2 số (chuyển đổi Chương), trừ một mã mang ký hiệu 

“CTSH”- nghĩa là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản 

phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 6 số (chuyển đổi Phân nhóm). 

Bảng 36: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng rau quả trong VJEPA 

Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

Chương 7 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được CC 

Chương 8 Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt 

hoặc các loại dưa 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

  08.01 Dừa, quả hạch Brazil, hạt đào lộn hột (hạt điều), tươi 

hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

 

 - Dừa:  

0801.11 - - Đã làm khô CC 

0801.19 - - Loại khác CC 

 - Quả hạch Brazil:  

0801.21 - - Chưa bóc vỏ CC 

0801.22 - - Đã bóc vỏ CC 

 - Hạt đào lộn hột (hạt điều):  

0801.31 - - Chưa bóc vỏ CC 

0801.32 - - Đã bóc vỏ CTSH 

  08.02 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ. 

CC 

0803.00 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. CC 

  08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, 

tươi hoặc khô. 

CC 

  08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô. CC 

  08.06 Quả nho, tươi hoặc khô. CC 

  08.07 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ (papays), tươi. CC 

  08.08 Quả táo, lê và quả mộc qua, tươi. CC 

  08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận 

gai, tươi. 

CC 

  08.10 Quả khác, tươi. CC 

  08.11 Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa 
thêm đường hoặc chất ngọt khác. 

CC 

  08.12 Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunfurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc 

dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. 

CC 

  08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc các nhóm từ 08.01 

đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô 

thuộc Chương này. 

CC 



 

560 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

0814.00 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt, hoặc các loại dưa 

(kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm 

thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các 

dung dịch bảo quản khác. 

CC 

Chương 20 Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các sản phẩm 

khác của cây 

 

  20.01 Rau, quả, quả hạch và các phần ăn được khác của cây, 

đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 

CC ngoại trừ từ 

Chương 7 hoặc 

Chương 8. 

  20.02 Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ 

loại bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 

CC ngoại trừ từ 

Chương 7. 

  20.03 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 

CC ngoại trừ từ 

Chương 7. 

  20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, đã đông lạnh, 

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

CC ngoại trừ từ 

Chương 7. 

  20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

CC ngoại trừ từ 

Chương 7. 

  2006.00 Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

CC ngoại trừ từ 

Chương 7 hoặc 

Chương 8. 

  20.07 Mứt, nước quả nấu đông (thạch), mứt từ quả thuộc chi 

cam quýt, quả hoặc quả hạch nghiền sệt và quả hoặc 

quả hạch nghiền cô đặc, thu được từ quá trình đun nấu, 

đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt khác. 

 

  2007.10 - Chế phẩm đồng nhất CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

 - Loại khác:  

  2007.91 - - Từ quả thuộc chi cam quýt CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2007.99 - - Loại khác: CC ngoại trừ từ 

Chương 7 hoặc 

Chương 8. 

  20.08 Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất ngọt khác hoặc rượu, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

 

 - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

  2008.11 - - Lạc: CC ngoại trừ từ 

Chương 12. 

  2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp: CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.20 - Dứa CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt: CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.40 - Lê: CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.50 - Mơ: CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.60 - Anh đào (Cherries): CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào: CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.80 - Dâu tây: CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

 - Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 

 

  2008.91 - - Lõi cây cọ CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.92 - - Dạng hỗn hợp: CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2008.99 - - Loại khác: CC ngoại trừ từ 

Chương 7 hoặc 

Chương 8. 

  20.09 Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên 

men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất ngọt khác. 

 

 - Nước cam ép:  

  2009.11 - - Đông lạnh CC 

  2009.12 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 CC 

  2009.19 - - Loại khác CC 

 - Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm) :  
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Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

  2009.21 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC 

  2009.29 - - Loại khác CC 

 - Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:  

  2009.31 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC 

  2009.39 - - Loại khác CC 

 - Nước dứa ép:  

  2009.41 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2009.49 - - Loại khác CC ngoại trừ từ 

Chương 8. 

  2009.50 - Nước cà chua ép CC ngoại trừ từ 

Chương 7. 

 - Nước nho ép (kể cả hèm nho):  

  2009.61 - - Với trị giá Brix không quá 30 CC 

  2009.69 - - Loại khác CC 

 - Nước táo ép:  

  2009.71 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC 

  2009.79 - - Loại khác CC 

  2009.80 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác: CC 

  2009.90 - Nước ép hỗn hợp CC ngoại trừ từ 

Chương 7 hoặc 

Chương 8. 
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9.2.3. Các vấn đề khác 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hàng hóa thuộc mặt hàng rau quả không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS vẫn 

được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ không vượt quá 

10% trị giá FOB của hàng hóa 

 Quy tắc cộng gộp:  

Giống như nhiều FTA khác, VJEPA cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu có xuất 

xứ của một nước thành viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác 

được coi là nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế 

biến hàng hoá đó. 

9.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

VJEPA là FTA song phương đầu tiên Việt Nam ký kết với một đối tác thương mại, đồng thời 

với quá trình đàm phán và ký kết AJCEP nên 02 Hiệp định này có nhiều điểm tương đồng, đặc 

biệt là thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ gần như hoàn toàn tương đồng giữa VJEPA và AJCEP.  

Hiệp định này áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan có 

thẩm quyền của nước xuất khẩu. 

Tương tự AJCEP, VJEPA với C/O mẫu VJ cũng được làm bằng tiếng Anh, bao gồm 1 bản 

chính và 2 bản sao. C/O được phép cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu. VJEPA 

chưa có cơ chế tự chứng nhận xuất xứ. 100% C/O mẫu VJ hiện đang được cấp bản giấy và cơ 

quan hải quan hai Bên đều chỉ chấp nhận C/O bản giấy.  

Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 Hiệp định này là VJEPA không có điều khoản về C/O giáp 

lưng. C/O giáp lưng là điều khoản chỉ xuất hiện trong các FTA có từ 3 thành viên trở lên và vì 

thế VJEPA là FTA song phương nên không có điều khoản này. 

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể trong Thông tư 

số 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định 

giữa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế. 
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C/O MẪU VJ CỦA VIỆT NAM 

1. Exporter’s Name, Address and Country: 
 

Certification No. 
 

Number of page    
/ 

 

 
AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 

AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP  

 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

Form VJ 

Issued in Vietnam 

 

 

2. Importer’s Name or Consignee’s Name (if applicable), Address and 
Country: 

 

 
 

3. Transport details (means and route)(if known): 

 
 

4. Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; HS code; Description 

of good(s): 

 
 

 

 
 

 

 
 

5. Preference 

criteria 

 

6.Weight 

or other 

quantity 

7. Invoice 

number(s) 

and date(s) 
 

8. Remarks: 

 

 

9. Declaration by the exporter: 

I, the undersigned, declare that: 
- the above details and statement are true and accurate.  

- the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance 

of this certificate; 
- the country of origin of the good(s) described above is     

 

Place and Date:                                             
 

 

Signature:                                                  
 

Name (printed):                                             

 
Company:                                                  

10. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration 
by the exporter is correct. 

 

 
 

Competent governmental authority or Designee office: 

 
                                                       

Stamp 

 
Place and Date:                                             

 

Name (printed)                                             
Signature:                                                  
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C/O MẪU JV CỦA NHẬT BẢN 

  

1. Exporter’s Name, Address and Country: 

 

Certification No. 

 

Number of page    

/ 

 

 

AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF 
VIET NAM FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP  

 

CERTIFICATE OF ORIGIN 
Form JV 

Issued in Japan 

 
 

2. Importer’s Name or Consignee’s Name (if applicable), Address and 

Country: 
 

 

 

3. Transport details (means and route)(if known): 

 

 

4. Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; HS code; Description 
of good(s): 

 

 

 

 

 
 

 
 

5. Preference 
criteria 

 

6.Weight 
or other 

quantity 

7. Invoice 
number(s) 

and date(s) 

 

8. Remarks: 
 

 

9.Declaration by the exporter: 
I, the undersigned, declare that: 

- the above details and statement are true and accurate.  

- the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance 
of this certificate; 

- the country of origin of the good(s) described above is     

 
Place and Date:                                             

 

 
Signature:                                                  

 

Name (printed):                                             
 

Company:                                                  

10.Certification 
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration 

by the exporter is correct. 

 
 

 

Competent governmental authority or Designee office: 
 

                                                       

Stamp 
 

Place and Date:                                             

 
Name (printed)                                             

Signature:                                                                                            
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Chương 10: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) 

ASEAN và Nhật Bản ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) vào tháng 4/2008 

và Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2008. AJCEP bao gồm các cam kết về 

thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế. 

10.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

10.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Việt Nam có cam kết khá thận trọng, khi chỉ có 6% số dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại sẽ được thực hiện theo lộ trình 10 năm hoặc 15 năm, 

trong đó đa phần là lộ trình 15 năm (82,6% số dòng thuế). 

Bảng 37: Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với 

mặt hàng rau quả Nhật Bản trong AJCEP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

A Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B10 Thuế quan sẽ được giảm dần đều trong 11 năm từ mức thuế cơ sở về 0% 

B10* Thuế quan được áp dụng là thuế cơ sở và sẽ được xóa bỏ vào ngày đầu tiên của 

năm thứ 11. 

B15 Thuế quan sẽ được giảm dần đều trong 16 năm từ mức thuế cơ sở về 0% 

 

Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

Chương 7 
Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn 

được    

  

0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.    

0701100000 - Để làm giống  A 

0701900000 - Loại khác 20% B15 

0702000000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 20% B15 

0703 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại 

rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh.    

070310 - Hành tây và hành, hẹ:    

 - - Hành:    

0703101100 - - - Củ giống  A 

0703101900 - - - Loại khác 20% B15 

 - - Hành, hẹ:    

0703102100 - - - Củ giống  A 

0703102900 - - - Loại khác 20% B15 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

070320 - Tỏi:    

0703201000 - - Củ giống  A 

0703209000 - - Loại khác 20% B15 

070390 
- Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: 

   

0703901000 - - Củ giống  A 

0703909000 - - Loại khác 20% B15 

0704 

Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ 

bắp  cải  ăn  được  tương  tự,  tươi  hoặc  

ướp lạnh.    

070410 
- Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): 

   

0704101000 
- - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) 

20% 
B15 

0704102000 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 20% B15 

0704200000 - Cải Bruc-xen 20% B15 

070490 - Loại khác:    

0704901000 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 20% B15 

0704909000 - - Loại khác 20% B15 

0705 

Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  sativa )  và  

rau diếp xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc 

ướp lạnh.  

  

 - Rau diếp, xà lách    

0705110000 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 20% B15 

0705190000 - - Loại khác 20% B15 

  

 - Rau diếp xoăn:    

0705210000 
-  -  Rau  diếp  xoăn  rễ  củ  (Cichorium  

intybus var. foliosum)    

0705290000 - - Loại khác 20% B15 

0706 

Cà  rốt,  củ  cải,  củ  dền  làm sa-  lát, diếp  

củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri 

(radish) và  các  loại  củ  rễ  ăn  được  

tương  tự,  tươi hoặc ướp lạnh. 
   

070610 - Cà rốt và củ cải:    

0706101000 - - Cà rốt 20% B15 

0706102000 - - Củ cải 20% B15 

0706900000 - Loại khác 20% B15 

0707000000 
Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp 

lạnh. 20% 
B15 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

0708 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc 

ướp lạnh.    

0708100000 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 30% B15 

0708200000 
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 

 
  

  30% B15 

0708900000 - Các loại rau đậu khác 30% B15 

0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.    

0709100000 - A-ti-sô 15% B10 

0709200000 - Măng tây 15% B10 

0709300000 - Cà tím 15% B10 

0709400000 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 15% B10 

 - Nấm và nấm cục (truffle):    

0709510000 - - Nấm thuộc chi Agaricus 15% B10 

0709520000 - - Nấm cục (truffle) 15% B10 

0709590000 - - Loại khác 15% B10 

070960 
- Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi 

Pimenta :  
  

0709601000 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 

   

  15% B10 

0709609000 - - Loại khác 15% B10 

0709700000 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)    

0709900000 - Loại khác 15% B10 

0710 

Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc 

luộc chín trong nước), đông lạnh.    

0710100000 - Khoai tây 20% B15 

 
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: 

   

0710210000 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 25% B15 

0710220000 
- - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

 
  

  25% B15 

0710290000 - - Loại khác 25% B15 

0710300000 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau 

chân vịt  lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 15% 

B10 

0710400000 - Ngô ngọt 25% B15 

0710800000 - Rau khác 25% B15 

0710900000 - Hỗn hợp các loại rau 25% B15 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

0711 

Rau  các  loại  đã  bảo  quản  tạm  thời  (ví  

dụ,  bằng  khí sunphurơ,  ngâm nước muối,  

ngâm nước  lưu  huỳnh  hoặc ngâm trong  

dung  dịch  bảo  quản  khác),  nhưng  

không  ăn ngay được. 
   

071120 - Ôliu:    

0711201000 
- - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 

15% 
B10 

  

0711209000 - - Loại khác 15% B10 

071130 - - Nụ bạch hoa    

0711301000 
- - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 

15% 
B10 

0711309000 - - Loại khác 15% B10 

071140 - Dưa chuột và dưa chuột ri:    

0711401000 
- - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 

30% 
B15 

0711409000 - - Loại khác 30% B15 

 - Nấm và nấm cục (truffle):    

0711510000 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30% B15 

0711590000 - - Loại khác 30% B15 

071190 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:    

0711901000 - - Ngô ngọt 30% B15 

0711902000 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) 

30% 
B15 

0711903000 - - Nụ bạch hoa 30% B15 

0711904000 
-  -  Hành  tây,  đã  được  bảo  quản  bằng  khí 

sunphurơ 30% 
B15 

0711905000 

- - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được 

bảo quản bằng khí sunphurơ 30% 

B15 

0711909000 - - Loại khác 30% B15 

0712 

Rau  khô,  ở  dạng  nguyên,  cắt,  thái  lát,  

vụn  hoặc  ở  dạng bột, nhưng chưa chế 

biến thêm.    

0712200000 - Hành tây 30% B15 

 

- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.) 

và nấm cục (truffle): 
 

  

0712310000 - - Nấm thuộc chi Agaricus 30% B15 

0712320000 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 30% B15 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

0712330000 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 30% B15 

071239 - - Loại khác:    

0712391000 - - - Nấm cục (truffle) 30% B15 

0712392000 - - - Nấm hương (dong-gu) 30% B15 

0712399000 - - - Loại khác 30% B15 

0712900000 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau: 25% B15 

0713 

Các  loại  rau  đậu  khô,  đã  bóc  vỏ  quả,  

đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.    

071310 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):    

0713101000 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713109000 - - Loại khác 25% B15 

071320 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):    

0713201000 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713209000 - - Loại khác 25% B15 

 
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ): 

   

071331 

- - Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper 

hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek:    

0713311000 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713319000 - - - Loại khác 25% B15 

071332 

- - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ):  

  

0713321000 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713329000 - - - Loại khác 25% B15 

071333 
-  -  Đậu  tây,  kể  cả  đậu  trắng  (Phaseolus 

vulgaris):    

0713331000 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 

  

0713339000 - - - Loại khác 25% B15 

071339 - - Loại khác:    

0713391000 - - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713399000 - - - Loại khác 25% B15 

071340 - Đậu lăng:    

0713401000 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713409000 - - Loại khác 25% B15 

071350 

-  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  major)   và  đậu 

ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. 

minor) :  

  

0713501000 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713509000 - - Loại khác 25% B15 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

071390 - Loại khác:    

0713901000 - - Phù hợp để gieo trồng  A 

0713909000 - - Loại khác 25% B15 

0714 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, 

khoai lang và các loại củ  và rễ tương tự có 

hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,  tươi,  

ướp  lạnh,  đông  lạnh  hoặc  khô,  đã  hoặc  

chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi 

cây cọ sago. 

   

071410 - Sắn:    

0714101000 
- - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên 

10% 
B10 

0714109000 - - Loại khác 10% B10 

0714200000 - Khoai lang: 10% B10 

071490 - Loại khác:    

0714901000 - - Lõi cây cọ sago:- 10% B10 

0714909000 - - Loại khác 10% B10 

Chương 8: 

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt 

điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ.    

  

0801 

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt 

điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoặc lột vỏ.    

 - Dừa:    

0801110000 - - Đã qua công đoạn làm khô 40% B15 

0801190000 - - Loại khác 40% B15 

 - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):    

0801210000 - - Chưa bóc vỏ 30% B15 

0801220000 - - Đã bóc vỏ 30% B15 

 - Hạt điều:    

0801310000 - - Chưa bóc vỏ 5% B10* 

0801320000 - - Đã bóc vỏ 40% B15 

0802 

Quả  hạch  (nuts)  khác,  tươi  hoặc  khô,  

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.    

 - Quả hạnh nhân:    

0802110000 - - Chưa bóc vỏ 40% B15 

0802120000 - - Đã bóc vỏ 40% B15 

 
- Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ): 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

0802210000 - - Chưa bóc vỏ 40% B15 

0802220000 - - Đã bóc vỏ 40% B15 

 - Quả óc chó:    

0802310000 - - Chưa bóc vỏ 40% B15 

0802320000 - - Đã bóc vỏ 40% B15 

0802400000 - Hạt dẻ (Castanea spp. ) 40% B15 

0802500000 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười) 40% B15 

080290 - Loại khác:    

0802901000 - - Hạt cau 40% B15 

  

0802909000 - - Loại khác 40% B15 

0803000000 
Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. 

   

0804 

Quả chà là,  sung,  vả,  dứa,  bơ,  ổi,  xoài 

và  măng  cụt,  tươi hoặc khô.    

0804100000 - Quả chà là 40% B15 

0804200000 - Quả sung, vả 40% B15 

0804300000 - Quả dứa 40% B15 

0804400000 - Quả bơ 30% B15 

0804500000 - Quả ổi, xoài và măng cụt 40% B15 

0805 
Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô. 

 
  

0805100000 - Quả cam 30% B15 

0805200000 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam 

quýt tương tự 
30% 

B15 

0805400000 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 30% B15 

0805500000 

-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  Citrus  

limonum)   và  quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

30% 

B15 

0805900000 - Loại khác 30% B15 

0806 Quả nho, tươi hoặc khô.    

0806100000 - Tươi 25% B15 

0806200000 - Khô 25% B15 

0807 
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu 

đủ, tươi.    

 
- Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): 

 
  

0807110000 - - Quả dưa hấu 40% B15 

0807190000 - - Loại khác 40% B15 

0807200000 - Quả đu đủ 40% B15 

0808 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.    

0808100000 - Quả táo (apples) 20% B15 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

0808200000 - Quả lê và quả mộc qua 25% B15 

0809 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), 

mận và mận gai, tươi.    

0809100000 - Quả mơ 35% B15 

0809200000 - Quả anh đào 35% B15 

0809300000 - Quả đào, kể cả xuân đào 40% B15 

0809400000 - Quả mận và quả mận gai 40% B15 

0810 Quả khác, tươi.    

0810100000 - Quả dâu tây 15% B10 

0810200000 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 15% 
B10 

0810300000 
- Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc 

đỏ 15% 
B10 

0810400000 

- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại 

quả khác thuộc chi Vaccinium 15% 

B10 

0810500000 - Quả kiwi 10% B10 

0810600000 - Quả sầu riêng 40% B15 

081090 - Loại khác:    

0810901000 
- - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 

40% 
B15 

0810902000 - - Quả vải 40% B15 

0810909000 - - Loại khác 40% B15 

0811 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp 

chín hoặc luộc chín  trong  nước,  đông  

lạnh,  đã  hoặc  chưa  thêm  đường hoặc 

chất tạo ngọt khác. 

   

0811100000 - Quả dâu tâ 40% B15 

  

0811200000 

-  Quả mâm xôi,  dâu  tằm, dâu  đỏ 

(loganberries), quả lý  chua đen, trắng hoặc 

đỏ và quả lý gai 
40% 

B15 

0811900000 - Loại khác 40% B15 

0812 

Quả  và  quả  hạch (nuts),  được bảo  quản  

tạm thời (ví  dụ, bằng  khí  sunphurơ,  

ngâm  nước  muối,  nước  lưu  huỳnh hoặc  

dung  dịch  bảo  quản  khác),  nhưng  

không  ăn  ngay được. 

   

0812100000 - Quả anh đào 40% B15 

0812900000 - Loại khác 40% B15 

0813 

Quả,  khô,  trừ  các  loại  quả  thuộc  nhóm  

08.01  đến  08.06; hỗn  hợp  các  loại  quả  

hạch  (nuts)  hoặc  quả  khô  thuộc Chương 

này. 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

0813100000 - Quả mơ 40% B15 

0813200000 - Quả mận đỏ 40% B15 

0813300000 - Quả táo (apples) 40% B15 

0813400000 - Loại quả khác 40% B15 

0813500000 

-  Hỗn  hợp  các  loại  quả  hạch  (nuts)  hoặc  

quả  khô  thuộc Chương này 40% 

B15 

0814000000 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc 

các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông 

lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong  

nước  muối,  nước  lưu  huỳnh  hoặc  trong  

các  dung dịch bảo quản khác. 

20% 

B15 

Chương 20 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  

bằng  cách  khác  trừ loại bảo quản bằng 

giấm hoặc axit axetic. 
   

  

2001 

Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn 

được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng giấm hoặc axit acetic. 
   

2001100000 - Dưa chuột và dưa chuột ri 40% B15 

200190 - Loại khác:    

2001901000 - - Hành tây 40% B15 

2001909000 - - Loại khác 40% B15 

2002 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  

bằng  cách  khác  trừ loại bảo quản bằng 

giấm hoặc axit axetic. 
   

2002100000 
- Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 

40% B15 

200290 - Loại khác:    

2002901000 - - Bột cà chua dạng sệt 40% B15 

2002909000 - - Loại khác 40% B15 

2003 

Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  đã  chế  biến 

hoặc  bảo  quản  bằng  cách  khác  trừ  bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
   

2003100000 - Nấm thuộc chi Agaricus 40% B15 

2003200000 - Nấm cục (truffles) 40% B15 

2003900000 - Loại khác 40% B15 

2004 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo  quản  bằng  giấm  hoặc  

axit  axetic,  đã  đông  lạnh,  trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

   

2004100000 - Khoai tây 35% B15 

200490 
- Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

2004901000 
- - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 

40% 
B15 

2004902000 - - Mục đích khác từ ngô ngọt 40% B15 

2004909000 - - Loại khác 40% B15 

2005 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách  khác  trừ  bảo  quản  bằng  giấm  

hoặc axit  axetic,  không  đông  lạnh,  trừ  

các  sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

   

2005100000 - Rau đồng nhất: 40% B15 

200520 - Khoai tây:    

2005201000 
- - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và dạng 

que: 40% 
B15 

2005209000 - - Loại khác 40% B15 

2005400000 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 40% B15 

  
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) : 

   

2005510000 - - Đã bóc vỏ 40% B15 

2005590000 - - Loại khác 40% B15 

2005600000 - Măng tây 40% B15 

2005700000 - Ô liu 40% B15 

2005800000 
- Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 

40% 
B15 

200590 
- Rau khác và hỗn hợp các loại rau: 

   

2005901000 - - Tỏi hun khói 40% B15 

2005909000 - - Loại khác 40% B15 

2006000000 

Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả và các 

phần  khác  của cây, được bảo quản bằng 

đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường). 

40% 

B15 

2007 

Mứt,  thạch trái cây,  mứt từ quả thuộc chi 

cam quýt,  bột nghiền và bột nhão từ quả 

hoặc quả hạch (nuts), thu được từ quá 

trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất tạo ngọt khác. 

   

  

2007100000 - Chế phẩm đồng nhất 40% B15 

  - Loại khác:    

2007910000 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 40% B15 

200799 - - Loại khác:    

2007991000 
- - - Bột nhão  từ  quả  trừ  bột  nhão xoài,  

dứa hoặc dâu tây 40% 
B15 

2007999000 - - - Loại khác 40% B15 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

2008 

Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được 

khác  của  cây,  đã  chế  biến  hoặc  bảo  

quản bằng  cách  khác,  đã  hoặc  chưa  pha  

thêm đường  hay  chất  tạo  ngọt  khác  

hoặc  rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở 

nơi khác. 

   

  
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc 

chưa pha trộn với nhau:    

200811 - - Lạc:    

2008111000 - - - Lạc rang 40% B15 

2008112000 - - - Bơ lạc 40% B15 

2008119000 - - - Loại khác 40% B15 

200819 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:    

2008191000 - - - Hạt điều 40% B15 

2008199000 - - - Loại khác 40% B15 

2008200000 - Dứa 40% B15 

200830 - Quả thuộc chi cam quýt:    

  
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu  
  

2008301100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008301900 - - - Loại khác 40% B15 

  - - Loại khác:    

2008309100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008309900 - - - Loại khác 40% B15 

200840 - Quả lệ:    

  
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu  
  

2008401100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008401900 - - - Loại khác 40% B15 

  - - Loại khác    

2008409100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008409900 - - - Loại khác 40% B15 

200850 - Mơ    

  
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu  
  

2008501100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008501900 - - - Loại khác 40% B15 

  - - Loại khác:    

2008509100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008509900 - - - Loại khác 40% B15 

200860 - Anh đào (Cherries):    

  
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu  
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Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

2008601100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008601900 - - - Loại khác 40% B15 

  - - Loại khác:    

2008609100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

  

2008609900 - - - Loại khác 40% B15 

200870 - Đào, kể cả quả xuân đào:    

  
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu  
  

2008701100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008701900 - - - Loại khác 40% B15 

  - - Loại khác:    

2008709100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008709900 - - - Loại khác 40% B15 

200880 - Dâu tây    

  
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu  
  

2008801100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008801900 - - - Loại khác 40% B15 

  - - Loại khác:    

2008809100 - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008809900 - - - Loại khác 40% B15 

  

-  Loại  khác,  kể  cả  dạng  hỗn  hợp  trừ  loại  

thuộc  phân  nhóm 2008.19:    

2008910000 - - Lõi cây cọ 40% B15 

200892 - - Dạng hỗn hợp:    

2008921000 

- - - Từ  thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác của  cây, không  bao gồm  quả  hoặc  

quả  hạch  (nuts)  đã  hoặc  chưa  pha thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

40% 

B15 

  
-  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường hoặc 

chất  tạo ngọt  khác hoặc rượu    

2008922100 - - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008922900 - - - - Loại khác 40% B15 

  - - - Loại khác:    

2008929100 - - - - Đóng trong bao bì kín 40% B15 

2008929900 - - - - Loại khác 40% B15 

200899 - - Loại khác:    

2008991000 - - - Quả vải 40% B15 

2008992000 - - - Quả nhãn 40% B15 



 

578 

 

Mã HS Miêu tả hàng hóa 
Thuế     

cơ sở 
Lộ trình 

Chú 

thích 

2008993000 

- - - Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được 

khác  của  cây,  không  bao  gồm  quả  hoặc  

quả hạch  (nuts)  đã  hoặc  chưa  pha  thêm  

đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

40% 

B15 

  
-  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường hoặc 

chất  tạo ngọt  khác hoặc rượu    

2008994100 - - - - Đóng trong bao bì kín 35% B15 

2008994900 - - - - Loại khác 35% B15 

  - - - Loại khác:    

2008999100 - - - - Đóng trong bao bì kín 35% B15 

2008999900 - - - - Loại khác 35% B15 

2009 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) 

và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha 

thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

   

  - Nước cam ép:    

2009110000 - - Đông lạnh 35% B15 

2009120000 
-  -  Không  đông  lạnh,  với  trị  giá  Brix  

không quá 20 35% 
B15 

2009190000 - - Loại khác 35% B15 

  - Nước bưởi ép:    

2009210000 - - Với trị giá Brix không quá 20 35% B15 

2009290000 - - Loại khác 35% B15 

  
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt 

khác:    

2009310000 - - Với trị giá Brix không quá 20 35% B15 

2009390000 - - Loại khác 35% B15 

  

  - Nước dứa ép:    

2009410000 - - Với trị giá Brix không quá 20 35% B15 

2009490000 - - Loại khác 35% B15 

2009500000 - Nước cà chua ép 35% B15 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):    

2009610000 - - Với trị giá Brix không quá 30 35% B15 

2009690000 - - Loại khác 35% B15 

  - Nước táo ép:    

2009710000 - - Với trị giá Brix không quá 20 35% B15 

2009790000 - - Loại khác 35% B15 

200980 
- Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác: 

   

2009801000 - - Nước ép từ quả lý chua đen 35% B15 

2009809000 - - Loại khác 35% B15 

2009900000 - Nước ép hỗn hợp 35% B15 
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Thực hiện cam kết, Việt Nam đã ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 

AJCEP giai đoạn 2018-2023 theo Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 như sau: 

Bảng 38: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện AJCEP giai đoạn 2018 – 2023 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020- 

31/3/2021 

01/4/2021- 

31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

  Chương 7           

  
Rau và một số loại củ, thân 

củ và rễ ăn được 
          

              

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp 

lạnh. 
          

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0 0 

0701.90 - Loại khác:           

0701.90.10 - - Loại thường dùng để làm 

khoai tây chiên (chipping 

potatoes) 

6 5 4 3 1 

0701.90.90 - - Loại khác 6 5 4 3 1 

              

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 6 5 4 3 1 

              

07.03 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi 

tây và các loại rau họ hành, 

tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

          

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:           

  - - Hành tây:           

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.19 - - - Loại khác 6 5 4 3 1 

  - - Hành, hẹ:           

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.10.29 - - - Loại khác 6 5 4 3 1 

0703.20 - Tỏi:           

0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.20.90 - - Loại khác 6 5 4 3 1 

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ 

hành, tỏi khác: 

          

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0 

0703.90.90 - - Loại khác 6 5 4 3 1 

              

07.04 Bắp cải, súp lơ, su hào, cải 

xoăn và cây họ bắp  cải  ăn  

được  tương  tự,  tươi  hoặc  

ướp lạnh. 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020- 

31/3/2021 

01/4/2021- 

31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh 

(headed brocoli): 

          

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-

headed brocoli) 

6 5 4 3 1 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed 

broccoli) 

6 5 4 3 1 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 6 5 4 3 1 

0704.90 - Loại khác:           

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 6 5 4 3 1 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese 

mustard) 

6 5 4 3 1 

0704.90.90 - - Loại khác 6 5 4 3 1 

              

07.05 Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  

sativa )  và  rau diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc 

ướp lạnh. 

          

  - Rau diếp, xà lách:           

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 6 5 4 3 1 

0705.19.00 - - Loại khác 6 5 4 3 1 

  - Rau diếp xoăn:           

0705.21.00 -  -  Rau  diếp  xoăn  rễ  củ  

(Cichorium  intybus var. 

foliosum) 

6 5 4 3 1 

0705.29.00 - - Loại khác 6 5 4 3 1 

              

07.06 Cà  rốt,  củ  cải,  củ  dền  làm 

sa-  lát, diếp  củ (salsify), cần 

củ (celeriac), củ cải ri 

(radish) và  các  loại  củ  rễ  

ăn  được  tương  tự,  tươi 

hoặc ướp lạnh. 

          

0706.10 - Cà rốt và củ cải:           

0706.10.10 - - Cà rốt 6 5 4 3 1 

0706.10.20 - - Củ cải 6 5 4 3 1 

0706.90.00 - Loại khác 6 5 4 3 1 

              

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

6 5 4 3 1 
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07.08 Rau  đậu,  đã  hoặc  chưa  

bóc  vỏ,  tươi  hoặc ướp lạnh.           

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 9 8 6 4 2 

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) : 

          

0708.20.10 - - Đậu Pháp 9 8 6 4 2 

0708.20.20 - - Đậu dài 9 8 6 4 2 

0708.20.90 - - Loại khác 9 8 6 4 2 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 9 8 6 4 2 

              

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp 

lạnh. 
          

0709.20.00 - Măng tây 0 0 0 0 0 

0709.30.00 - Cà tím 0 0 0 0 0 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ 

(celeriac) 

0 0 0 0 0 

  - Nấm và nấm cục (truffle):           

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0 

0709.59 - - Loại khác:           

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0 0 

0709.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0709.60 -   Quả   ớt   thuộc   chi   

Capsicum   hoặc   chi 

Pimenta : 

          

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc 

chi Capsicum ) 

0 0 0 0 0 

0709.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0709.70.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt 

New Zealand, rau chân vịt lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 0 0 0 0 

  - Loại khác:           

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0 0 0 0 0 

0709.92.00 - - Ô liu 0 0 0 0 0 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả 

bầu (Cucurbita spp .) 

0 0 0 0 0 

0709.99 - - Loại khác:           

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 0 0 0 0 0 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 0 0 0 0 0 

0709.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 
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07.10 Rau  các loại (đã hoặc chưa 

hấp chín  hoặc luộc chín 

trong nước), đông lạnh. 

          

0710.10.00 - Khoai tây 6 5 4 3 1 

  - Rau đậu các loại, đã hoặc 

chưa bóc vỏ: 

          

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum 

sativum) 

8 6 5 3 2 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) 

8 6 5 3 2 

0710.29.00 - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0710.30.00 - Rau chân vịt, rau chân vịt 

New Zealand, rau chân vịt  lê 

(rau chân vịt trồng trong vườn) 

0 0 0 0 0 

0710.40.00 - Ngô ngọt 8 6 5 3 2 

0710.80.00 - Rau khác 8 6 5 3 2 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 8 6 5 3 2 

              

07.11 Rau các loại đã bảo quản 

tạm thời (ví dụ, bằng   khí   

sunphurơ,   ngâm   nước   

muối, ngâm  nước  lưu  

huỳnh  hoặc  ngâm  trong 

dung dịch bảo quản khác), 

nhưng không ăn ngay được. 

          

0711.20 - Ôliu:           

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

0 0 0 0 0 

0711.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:           

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

9 8 6 4 2 

0711.40.90 - - Loại khác 9 8 6 4 2 

  - Nấm và nấm cục (truffle):           

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:           

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

9 8 6 4 2 

0711.51.90 - - - Loại khác 9 8 6 4 2 

0711.59 - - Loại khác:           

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

9 8 6 4 2 

0711.59.90 - - - Loại khác 9 8 6 4 2 

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại 

rau: 
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0711.90.10 - - Ngô ngọt 9 8 6 4 2 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc 

chi Capsicum ) 

9 8 6 4 2 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 0 0 0 0 0 

0711.90.40 -  -  Hành  tây,  đã  được  bảo  

quản  bằng  khí sunphurơ 

9 8 6 4 2 

0711.90.50 - - Hành tây, đã được bảo quản 

trừ loại được bảo quản bằng 

khí sunphurơ 

9 8 6 4 2 

0711.90.60 -  -  Loại  khác,  đã  được  bảo  

quản  bằng  khí sunphurơ 

9 8 6 4 2 

0711.90.90 - - Loại khác 9 8 6 4 2 

              

07.12 Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, 

thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 

          

0712.20.00 - Hành tây 9 8 6 4 2 

  - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia 

spp.) , nấm nhầy 

(Tremella spp.)  và nấm cục 

(truffle): 

          

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 9 8 6 4 2 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 9 8 6 4 2 

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 9 8 6 4 2 

0712.39 - - Loại khác:           

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 9 8 6 4 2 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 9 8 6 4 2 

0712.39.90 - - - Loại khác 9 8 6 4 2 

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại 

rau: 
          

0712.90.10 - - Tỏi 8 6 5 3 2 

0712.90.90 - - Loại khác 8 6 5 3 2 

              

07.13 Các  loại  rau  đậu  khô,  đã  

bóc  vỏ  quả,  đã hoặc chưa 

bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 

          

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):           

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.10.90 - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) 

(garbanzos): 
          

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 
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0713.20.90 - - Loại khác 8 6 5 3 2 

  - Đậu hạt (Vigna spp., 

Phaseolus spp. ): 

          

0713.31 - - Đậu thuộc loài Vigna 

mungo (L.) Hepper 

hoặc Vigna radiata (L.) 

Wilczek: 

          

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.31.90 - - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.32 - - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) 

(Phaseolus  hoặc 

Vigna angularis ): 

          

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.32.90 - - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.33 -  -  Đậu  tây,  kể  cả  đậu  trắng  

(Phaseolus vulgaris): 

          

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.33.90 - - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.34 -  -  Đậu  bambara  (Vigna  

subterranea   hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

          

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.34.90 - - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna 

unguiculata): 
          

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.35.90 - - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.39 - - Loại khác:           

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.39.90 - - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.40 - Đậu lăng:           

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.40.90 - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.50 -  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  

major)   và  đậu ngựa (Vicia 

faba var. equina, Vicia faba 

var. minor) : 

          

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.50.90 - - Loại khác 8 6 5 3 2 

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus 

cajan): 

          

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 
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0713.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0713.90 - Loại khác:           

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0 

0713.90.90 - - Loại khác 8 6 5 3 2 

              

07.14 Sắn,  củ  dong,  củ  lan,  a-ti-

sô  Jerusalem, khoai lang và 

các loại củ và rễ tương tự có 

hàm  lượng  tinh  bột  hoặc  

inulin  cao,  tươi, ướp  lạnh,  

đông  lạnh  hoặc  khô,  đã  

hoặc chưa thái lát hoặc làm 

thành dạng viên; lõi cây cọ 

sago. 

          

0714.10 - Sắn:           

  - - Thái lát hoặc đã làm thành 

dạng viên: 

          

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0 0 0 0 0 

0714.10.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

  - - Loại khác:           

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.10.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.20 - Khoai lang:           

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :           

0714.30.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.30.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):           

0714.40.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma 

spp .): 
          

0714.50.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 

0714.90 - Loại khác:           

  - - Lõi cây cọ sago:           

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.90.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 

  - - Loại khác:           

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 

0714.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 
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  Chương 8           

  Quả và quả hạch (nuts) ăn 

được; vỏ quả thuộc họ cam 

quýt hoặc các loại dưa 

          

              

08.01 Dừa,  quả  hạch  Brazil  

(Brazil  nuts)  và  hạt điều,  

tươi  hoặc  khô,  đã  hoặc  

chưa  bóc  vỏ hoặc lột vỏ. 

          

  - Dừa:           

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 13 10 8 5 3 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 13 10 8 5 3 

0801.19 - - Loại khác:           

0801.19.10 - - - Dừa non 13 10 8 5 3 

0801.19.90 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

  - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):           

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 9 8 6 4 2 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 9 8 6 4 2 

  - Hạt điều:           

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

              

08.02 Quả  hạch  (nuts)  khác,  tươi  

hoặc  khô,  đã hoặc chưa bóc 

vỏ hoặc lột vỏ. 

          

  - Quả hạnh nhân:           

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 13 10 8 5 3 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

  
- Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus 

spp. ): 
          

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 13 10 8 5 3 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

  - Quả óc chó:           

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 13 10 8 5 3 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

  - Hạt dẻ (Castanea spp. ):           

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 13 10 8 5 3 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):           

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 13 10 8 5 3 
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0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

  
- Hạt macadamia (Macadamia 

nuts): 
          

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 13 10 8 5 3 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 13 10 8 5 3 

0802.80.00 - Quả cau 13 10 8 5 3 

0802.90.00 - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi 

hoặc khô. 
          

0803.10.00 - Chuối lá 13 10 8 5 3 

0803.90 - Loại khác:           

0803.90.10 - - Chuối ngự 13 10 8 5 3 

0803.90.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

08.04 Quả  chà  là,  sung,  vả,  dứa,  

bơ,  ổi,  xoài  và măng cụt, 

tươi hoặc khô. 
          

0804.10.00 - Quả chà là 13 10 8 5 3 

0804.20.00 - Quả sung, vả 13 10 8 5 3 

0804.30.00 - Quả dứa 13 10 8 5 3 

0804.40.00 - Quả bơ 9 8 6 4 2 

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:           

0804.50.10 - - Quả ổi 13 10 8 5 3 

0804.50.20 - - Quả xoài 13 10 8 5 3 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 13 10 8 5 3 

              

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi 

hoặc khô.           

0805.10 - Quả cam:           

0805.10.10 - - Tươi 9 8 6 4 2 

0805.10.20 - - Khô 9 8 6 4 2 

  -  Quả  quýt  các  loại  (kể  cả  

quất);  cam  nhỏ (clementines)  

và  các  loại  giống  lai  chi  

cam quýt tương tự: 

          

0805.21.00 - -  Quả quýt các loại (kể cả 

quất) 

9 8 6 4 2 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 9 8 6 4 2 

0805.29.00 - - Loại khác 9 8 6 4 2 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 9 8 6 4 2 



 

588 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020- 

31/3/2021 

01/4/2021- 

31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

0805.50 -  Quả   chanh   vàng   (Citrus   

limon,   Citrus limonum)    và   

quả    chanh   xanh    (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

          

0805.50.10 -  -  Quả  chanh  vàng  (Citrus  

limon,  Citrus limonum ) 

9 8 6 4 2 

0805.50.20 -  -  Quả  chanh  xanh  (Citrus   

aurantifolia, Citrus latifolia ) 

9 8 6 4 2 

0805.90.00 - Loại khác 9 8 6 4 2 

              

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.           

0806.10.00 - Tươi 8 6 5 3 2 

0806.20.00 - Khô 8 6 5 3 2 

              

08.07 Các loại quả họ dưa (kể cả 

dưa hấu) và đu đủ, tươi.           

  
- Các loại quả họ dưa (kể cả 

dưa hấu): 
          

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 13 10 8 5 3 

0807.19.00 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

0807.20.00 - Quả đu đủ 13 10 8 5 3 

              

08.08 Quả táo (apples), lê và quả 

mộc qua, tươi.           

0808.10.00 - Quả táo (apples) 6 5 4 3 1 

0808.30.00 - Quả lê 8 6 5 3 2 

0808.40.00 - Quả mộc qua 8 6 5 3 2 

              

08.09 Quả  mơ,  anh  đào,  đào  (kể  

cả  xuân  đào), mận và mận 

gai, tươi. 
          

0809.10.00 - Quả mơ 11 9 7 4 2 

  - Quả anh đào:           

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus 

cerasus ) 

11 9 7 4 2 

0809.29.00 - - Loại khác 11 9 7 4 2 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 13 10 8 5 3 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:           

0809.40.10 - - Quả mận 13 10 8 5 3 

0809.40.20 - - Quả mận gai 13 10 8 5 3 



 

589 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020- 

31/3/2021 

01/4/2021- 

31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

              

08.10 Quả khác, tươi.           

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 0 0 

0810.20.00 -   Quả   mâm   xôi,   dâu   tằm   

và   dâu   đỏ (loganberries) 

0 0 0 0 0 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, 

đen, trắng hoặc đỏ 

0 0 0 0 0 

0810.40.00 - Quả nam việt quất, quả việt 

quất và các loại quả khác thuộc 

chi Vaccinium 

0 0 0 0 0 

0810.50.00 - Quả kiwi 0 0 0 0 0 

0810.60.00 - Quả sầu riêng 13 10 8 5 3 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 13 10 8 5 3 

0810.90 - Loại khác:           

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata 

Kucing 

13 10 8 5 3 

0810.90.20 - - Quả vải 13 10 8 5 3 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 13 10 8 5 3 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 13 10 8 5 3 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak 

và Nangka) 

13 10 8 5 3 

0810.90.60 - - Quả me 13 10 8 5 3 

0810.90.70 - - Quả khế 13 10 8 5 3 

  - - Loại khác:           

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 13 10 8 5 3 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 13 10 8 5 3 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 13 10 8 5 3 

0810.90.94 -  -  -  Quả  lựu  (Punica  spp .),  

quả  mãng  cầu hoặc quả na 

(Annona spp .), quả roi (bell 

fruit) (Syzygium spp., Eugenia 

spp. ), quả thanh trà (Bouea 

spp .), quả chanh leo (dây) 

(Passiflora spp. ), quả sấu đỏ 

(Sandoricum spp .), quả táo ta   

(Ziziphus   spp .)   và   quả   

dâu   da   đất (Baccaurea spp .) 

13 10 8 5 3 

0810.90.99 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020- 

31/3/2021 

01/4/2021- 

31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

08.11 Quả và quả hạch (nuts), đã 

hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lạnh, 

đã  hoặc  chưa  thêm  đường  

hoặc  chất  tạo ngọt khác. 

          

0811.10.00 - Quả dâu tâ 13 10 8 5 3 

0811.20.00 -    Quả    mâm    xôi,    dâu    

tằm,    dâu    đỏ (loganberries), 

quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ 

và quả lý gai 

13 10 8 5 3 

0811.90.00 - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

08.12 Quả  và  quả  hạch  (nuts),  

được  bảo  quản tạm thời (ví 

dụ, bằng khí sunphurơ, 

ngâm nước muối, nước lưu 

huỳnh hoặc dung dịch bảo  

quản  khác),  nhưng  không  

ăn  ngay được. 

          

0812.10.00 - Quả anh đào 13 10 8 5 3 

0812.90 - Quả khác:           

0812.90.10 - - Quả dâu tây 13 10 8 5 3 

0812.90.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

08.13 Quả,  khô,  trừ  các  loại  quả  

thuộc  nhóm 08.01 đến 08.06; 

hỗn hợp các loại quả hạch 

(nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này. 

          

0813.10.00 - Quả mơ 13 10 8 5 3 

0813.20.00 - Quả mận đỏ 13 10 8 5 3 

0813.30.00 - Quả táo (apples) 13 10 8 5 3 

0813.40 - Quả khác:           

0813.40.10 - - Quả nhãn 13 10 8 5 3 

0813.40.20 - - Quả me 13 10 8 5 3 

0813.40.90 - - Quả khác 13 10 8 5 3 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch 

(nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này: 

          

0813.50.10 - - Hạt điều hoặc quả hạch 

Brazil (Brazil nuts) chiếm đa 

số về trọng lượng 

13 10 8 5 3 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020- 
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31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm 

đa số về trọng lượng 

13 10 8 5 3 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về 

trọng lượng 

13 10 8 5 3 

0813.50.40 - - Quả  bơ  hoặc  quả  cam 

hoặc  quả  quýt  các loại (kể cả 

quất) chiếm đa số về trọng 

lượng 

13 10 8 5 3 

0813.50.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

0814.00.00 Vỏ  các  loại  quả  thuộc  chi  

cam  quýt  hoặc các  loại  dưa  

(kể  cả  dưa  hấu),  tươi,  

đông lạnh,  khô  hoặc  bảo  

quản  tạm  thời  trong nước 

muối, nước lưu huỳnh hoặc 

trong các dung dịch bảo 

quản khác. 

6 5 4 3 1 

              

  Chương 20           

  

Các chế phẩm từ rau, quả, 

quả hạch (nuts) hoặc các 

phần khác của cây 
          

              

20.01 Rau, quả, quả hạch (nuts) và 

các phần ăn được  khác  của  

cây,  đã  chế  biến  hoặc  bảo 

quản bằng giấm hoặc axit 

acetic. 

          

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 13 10 8 5 3 

2001.90 - Loại khác:           

2001.90.10 - - Hành tây 13 10 8 5 3 

2001.90.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

20.02 Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  

bảo  quản  bằng cách  khác  

trừ  loại  bảo  quản  bằng  

giấm hoặc axit axetic. 

          

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc 

dạng miếng 

13 10 8 5 3 

2002.90 - Loại khác:           

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 13 10 8 5 3 

2002.90.20 - - Bột cà chua 13 10 8 5 3 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 
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31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

2002.90.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

20.03 Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  

đã  chế  biến hoặc  bảo  quản  

bằng  cách  khác  trừ  bảo 

quản bằng giấm hoặc axit 

axetic. 

          

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 13 10 8 5 3 

2003.90 - Loại khác:           

2003.90.10 - -  Nấm cục (truffles) 13 10 8 5 3 

2003.90.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

20.04 Rau khác, đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách  khác  

trừ  bảo  quản  bằng  giấm  

hoặc axit axetic, đã đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06. 

          

2004.10.00 - Khoai tây 11 9 7 4 2 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại 

rau: 
          

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ 

sinh hoặc trẻ nhỏ 

13 10 8 5 3 

2004.90.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

20.05 Rau khác, đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách  khác  

trừ  bảo  quản  bằng  giấm  

hoặc axit  axetic,  không  

đông  lạnh,  trừ  các  sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

          

2005.10 - Rau đồng nhất:           

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán 

lẻ 

13 10 8 5 3 

2005.10.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2005.20 - Khoai tây:           

  - - Dạng lát, dạng mảnh, dạng 

thanh và dạng que: 

          

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán 

lẻ 

13 10 8 5 3 

2005.20.19 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

  - -  Loại khác:           

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán 

lẻ 

13 10 8 5 3 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 

01/4/2018- 

31/3/2019 

01/4/2019- 

31/3/2020 

01/4/2020- 

31/3/2021 

01/4/2021- 

31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

2005.20.99 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 13 10 8 5 3 

  - Đậu hạt (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) : 

          

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 13 10 8 5 3 

2005.59 - - Loại khác:           

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán 

lẻ 

13 10 8 5 3 

2005.59.90 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2005.60.00 - Măng tây 13 10 8 5 3 

2005.70.00 - Ô liu 13 10 8 5 3 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) 

13 10 8 5 3 

  
- Rau khác và hỗn hợp các loại 

rau: 
          

2005.91.00 - - Măng tre 13 10 8 5 3 

2005.99 - - Loại khác:           

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán 

lẻ 

13 10 8 5 3 

2005.99.90 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

2006.00.00 Rau,  quả,  quả  hạch  (nuts),  

vỏ  quả  và  các phần  khác  

của  cây,  được  bảo  quản  

bằng đường  (dạng  khô  có  

tẩm  đường,  ngâm trong 

nước đường hoặc bọc 

đường). 

13 10 8 5 3 

              

20.07 Mứt, thạch trái cây, mứt từ 

quả thuộc chi cam  quýt,  bột  

nghiền  và  bột  nhão  từ  quả 

hoặc  quả  hạch  (nuts),  thu  

được  từ  quá trình  đun  nấu,  

đã  hoặc  chưa  pha  thêm 

đường hay chất tạo ngọt 

khác. 

          

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 13 10 8 5 3 

  - Loại khác:           

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 13 10 8 5 3 

2007.99 - - Loại khác:           

2007.99.10 - - - Bột nhão  từ  quả  trừ  bột  

nhão xoài,  dứa hoặc dâu tây 

13 10 8 5 3 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 13 10 8 5 3 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 

Thuế suất AJCEP (%) 
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31/3/2019 
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31/3/2022 

01/4/2022- 

31/3/2023 

2007.99.90 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

              

20.08 Quả, quả hạch (nuts) và các 

phần ăn được khác  của  cây,  

đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản 

bằng  cách  khác,  đã  hoặc  

chưa  pha  thêm đường  hay  

chất  tạo  ngọt  khác  hoặc  

rượu, chưa được chi tiết hoặc 

ghi ở nơi khác. 

          

  -  Quả  hạch  (nuts),  lạc  và  

hạt  khác,  đã  hoặc chưa pha 

trộn với nhau: 

          

2008.11 - - Lạc:           

2008.11.10 - - - Lạc rang 13 10 8 5 3 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 13 10 8 5 3 

2008.11.90 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:           

2008.19.10 - - - Hạt điều 13 10 8 5 3 

  - - - Loại khác:           

2008.19.91 - - - - Đã rang 13 10 8 5 3 

2008.19.99 - - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2008.20 - Dứa:           

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán 

lẻ 

13 10 8 5 3 

2008.20.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:           

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

13 10 8 5 3 

2008.30.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2008.40.00 - Quả lê 13 10 8 5 3 

2008.50.00 - Mơ 13 10 8 5 3 

2008.60 - Anh đào (Cherries):           

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

13 10 8 5 3 

2008.60.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:           

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

13 10 8 5 3 

2008.70.90 - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2008.80.00 - Dâu tây 13 10 8 5 3 
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01/4/2021- 
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01/4/2022- 

31/3/2023 

  - Loại khác, kể cả dạng hỗn 

hợp trừ loại thuộc phân nhóm 

2008.19: 

          

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 13 10 8 5 3 

2008.93 -    -    Quả    nam    việt    quất    

(Vaccinium macrocarpon,      

Vaccinium      oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

          

2008.93.10 -  -  -  Đã  pha  thêm đường  

hoặc  chất  tạo  ngọt khác hoặc 

rượu 

11 9 7 4 2 

2008.93.90 - - - Loại khác 11 9 7 4 2 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:           

2008.97.10 - - - Từ thân cây, rễ cây và các 

phần ăn được khác  của  cây,  

không  bao  gồm  quả  hoặc  

quả hạch  (nuts)  đã  hoặc  

chưa  pha  thêm  đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

13 10 8 5 3 

2008.97.20 - - - Loại khác, đã pha thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

13 10 8 5 3 

2008.97.90 - - - Loại khác 13 10 8 5 3 

2008.99 - - Loại khác:           

2008.99.10 - - - Quả vải 13 10 8 5 3 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 13 10 8 5 3 

2008.99.30 - - - Từ thân cây, rễ cây và các 

phần ăn được khác  của  cây,  

không  bao  gồm  quả  hoặc  

quả hạch  (nuts)  đã  hoặc  

chưa  pha  thêm  đường hoặc 

chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

13 10 8 5 3 

2008.99.40 - - - Loại khác, đã pha thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

11 9 7 4 2 

2008.99.90 - - - Loại khác 11 9 7 4 2 

              

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể 

cả hèm nho) và nước rau ép, 

chưa lên men và chưa pha 

thêm rượu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

          

  - Nước cam ép:           

2009.11.00 - - Đông lạnh 11 9 7 4 2 
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01/4/2022- 
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2009.12.00 -  -  Không  đông  lạnh,  với  trị  

giá  Brix  không quá 20 

11 9 7 4 2 

2009.19.00 - - Loại khác 11 9 7 4 2 

  
- Nước bưởi ép (kể cả nước 

quả bưởi chùm):           

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 

20 

11 9 7 4 2 

2009.29.00 - - Loại khác 11 9 7 4 2 

  
- Nước ép từ một loại quả 

thuộc chi cam quýt khác:           

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 

20 

11 9 7 4 2 

2009.39.00 - - Loại khác 11 9 7 4 2 

  - Nước dứa ép:           

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 

20 

11 9 7 4 2 

2009.49.00 - - Loại khác 11 9 7 4 2 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 11 9 7 4 2 

  

-  Nước nho ép (kể cả hèm 

nho):           

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 

30 

11 9 7 4 2 

2009.69.00 - - Loại khác 11 9 7 4 2 

  - Nước táo ép:           

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 

20 

11 9 7 4 2 

2009.79.00 - - Loại khác 11 9 7 4 2 

  
- Nước ép từ một loại quả hoặc 

rau khác: 
          

2009.81 -    -    Quả    nam    việt    quất    

(Vaccinium macrocarpon,      

Vaccinium      oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

          

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ 

sinh hoặc trẻ nhỏ 

11 9 7 4 2 

2009.81.90 - - - Loại khác 11 9 7 4 2 

2009.89 - - Loại khác:           

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua 

đen 

11 9 7 4 2 

  - - - Loại khác:           

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ 

sinh hoặc trẻ nhỏ 

11 9 7 4 2 

2009.89.99 - - - - Loại khác 11 9 7 4 2 
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2009.90 - Nước ép hỗn hợp:           

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ 

sinh hoặc trẻ nhỏ 

11 9 7 4 2 

  - - Loại khác:           

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 11 9 7 4 2 

2009.90.99 - - - Loại khác 11 9 7 4 2 

 

10.1.2. Cam kết từ phía Nhật Bản 

Nhật Bản có cam kết về thuế quan thận trọng trong AJCEP với sản phẩm rau quả, khi chỉ có 

22% số dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được 

thực hiện với lộ trình dài từ 7 đến 15 năm, với phần lớn các dòng thuế thực hiện lộ trình 10 

năm. Ngoài ra, có một số ít các dòng thuế (khoảng 5,7%) Nhật Bản không có cam kết thuế 

quan. 

Bảng 39: Lộ trình cắt giảm thuế của Nhật Bản áp dụng với mặt hàng rau quả trong 

AJCEP 

Chú thích 

Ký hiệu Lộ trình 

A Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

X Không có cam kết thuế quan trong AJCEP 

R Thuế quan được cắt giảm nếu thỏa mãn các điều kiện và quy định trong chú thích 

phần Biểu thuế của Nhật Bản, Phụ lục 2 của Hiệp định 

C Thuế quan được giữ nguyên ở mức thuế cơ sở kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 

B7 Thuế quan sẽ được giảm dần đều trong 8 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực từ 

mức thuế cơ sở về 0% 

B10 Thuế quan sẽ được giảm dần đều trong 11 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực từ 

mức thuế cơ sở về 0% 

B15 Thuế quan sẽ được giảm dần đều trong 16 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực từ 

mức thuế cơ sở về 0% 

(a) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 3,8% và giữ 

nguyên ở mức 3,8%. 

(b) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 3,9% và giữ 

nguyên ở mức 3,9%. 
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(c) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 4% và giữ 

nguyên ở mức 4%. 

  (d) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 4,2% và giữ 

nguyên ở mức 4,2%. 

  (e) Thuế quan được giảm dần trong 9 năm từ mức thuế cơ sở xuống 5% và giữ nguyên 

ở mức 5%. 

(f) Thuế quan được cắt giảm từ mức thuế cơ sở xuống đến mức 5%, sau đó giữ 

nguyên mức 5% từ đó đến hết 

(g) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 5,3% và giữ 

nguyên ở mức 5,3%. 

(i) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 6% và giữ 

nguyên ở mức 6%. 

(l) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 6,6% và giữ 

nguyên ở mức 6,6%. 

(m) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 6,7% và giữ 

nguyên ở mức 6,7%. 

(n) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 7,2% và giữ 

nguyên ở mức 7,2%. 

(o) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 7,4% và giữ 

nguyên ở mức 7,4%. 

(p) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 7,8% và giữ 

nguyên ở mức 7,8%. 

(q) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 8% và giữ 

nguyên ở mức 8%. 

(r) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 9% và giữ 

nguyên ở mức 9%. 

  (s) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 9,3% và giữ 

nguyên ở mức 9,3%. 

(t) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 10% và giữ 

nguyên ở mức 10%. 

(u) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 10,6% và giữ 

nguyên ở mức 10,6%. 

(v) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 12,5% và giữ 

nguyên ở mức 12,5%. 
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(x) Thuế quan được giảm dần trong 12 năm từ mức thuế cơ sở xuống 20% và giữ 

nguyên ở mức 20%. 

(bb) Thuế quan được cắt giảm theo lộ trình sau: 

Nếu thuế cơ sở lớn hơn 50%, thuế quan sẽ cắt giảm về 50%. 

Nếu thuế cơ sở nhỏ hơn hoặc bằng 50%, thuế quan thực hiện theo lộ trình 

(i) 27,9% hoặc 21,56 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, từ khi Hiệp định có hiệu 

lực. 

(ii) 26,1% hoặc 20,13 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 2. 

(iii) 24,2% hoặc 18,69 yên/kg, , tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên 

của năm thứ 3. 

(iv) 22,4% hoặc 17,25 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 4. 

(v) 20,5% hoặc 15,81 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 5. 

(vi) 18,6% hoặc 14,38 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 6. 

(vii) 16,8% hoặc 12,94 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 7. 

(viii) 14,8% hoặc 11,5 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 8 

(ix) 13% hoặc 10,06 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 9. 

(x) 11,2% hoặc 8,63 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 10. 

(xi) 9,3% hoặc 7,19 yên/kg, tùy thuộc cái nào lớn hơn, kể từ ngày đầu tiên của 

năm thứ 11. 

 

Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

Chương 7 
Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn 

được 
     

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   A  

0702.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 3% B10  
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

07.03 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các 

loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

     

  - Hành tây, hành, hẹ      

0703.10 - - Hành tây:      

  
- - - Giá trị để đánh thuế hải quan không 

quá 67 yên/kg  
8.5% R (f) 

  
- - - Giá trị để đánh thuế hải quan trên 67 

yên/kg nhưng không quá 73.70 yên/kg 

8.5% hoặc phần 

phần chênh lệch 

giữa 73.70 

kg/yên với giá trị 

để đánh thuế hải 

quan trên mỗi 

kilogram, tùy 

thuộc cái nào 

nhỏ hơn  

R (a) 

  
- - - Giá trị để đánh thuế hải quan từ 73.70 

yên/kg trở lên 
  A  

  - - Hành, hẹ   A  

0703.20 - Tỏi 3% B10  

0703.90 - Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:      

  
- - Hành hoa (Welsh onions- Allium 

fistulisum L.) 
3% B5  

  - - Loại khác   A  

07.04 

Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây 

họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

  A  

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):   A  

0704.20 - Cải Bruc-xen   A  

0704.90 - Loại khác:      

  - - Bông cải xanh   A  

  - - Loại khác 3% B7  

07.05 

Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  sativa )  

và  rau  diếp  xoăn (Cichorium spp .), 

tươi hoặc ướp lạnh. 

  A  

  - Rau diếp, rau xà lách:      

0705.11 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 3% B7  

0705.19 - - Loại khác 3% B7  
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

  - Rau diếp xoăn:      

705.21 
- - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus 

var. foliosum) 
  A  

0705.29 - - Loại khác   A  

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp 

củ (salsify), cần củ (celeriac),  củ  cải  ri  

(radish)  và  các  loại  củ  rễ  ăn  được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  A  

0706.10 - Cà rốt và củ cải: 3% B7  

0706.90 - Loại khác      

  - - Ngưu bàng   A  

  - - Loại khác 3% B7  

0707.00 
Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc 

ướp lạnh. 
3% B7  

07.08 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi 

hoặc ướp lạnh. 
  A  

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.      

0709.10 - A-ti-sô   A  

0709.20 - Măng tây   A  

0709.30 - Cà tím 3% B10  

0709.40 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac)   A  

  - Nấm và nấm cục (truffle):      

0709.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus   A  

0709.52 - - Nấm cục (truffles)   A  

0709.59 - - Loại khác:      

  - - - Nấm hương (Shiitake mushrooms)   X  

  - - - Loại khác   A  

0709.60 
- Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi 

Pimenta : 
     

  - - Ớt ngọt (ớt chuông lớn) 3% B10  

  - - Loại khác 3% B5  

0709.70 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, 

rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

3% B7  

0709.90 - Loại khác      

  - - Ngô ngọt 6% B7  

  - - Loại khác   A  

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh. 
     

0710.10 - Khoai tây 8,5% B10  
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

  - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:      

0710.21 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 8,5% B10  

0710.22 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 8,5% B10  

0710.29 - - Loại khác      

  - - - Đậu nành xanh 6% B5  

  - - - Loại khác 8,5% B10  

0710.30 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, 

rau chân vịt  lê (rau chân vịt trồng trong 

vườn) 

6% B5  

0710.40 - Ngô ngọt 10,6% B10  

0710.80 - Rau khác      

  - - Ngưu bàng (Burdock) 12% B10  

  - - Loại khác      

  - - - Bông cải xanh 6% B10  

  - - - Loại khác 6% B5  

0710.90 - Hỗn hợp các loại rau      

  - - Chủ yếu chứa ngô ngọt 10,6% B10  

  - - Loại khác 6% B5  

07.11 

Rau  các  loại  đã  bảo  quản  tạm  thời  

(ví  dụ,  bằng  khí sunphurơ,  ngâm 

nước muối,  ngâm nước  lưu  huỳnh  

hoặc ngâm trong  dung  dịch  bảo  quản  

khác),  nhưng  không  ăn ngay được. 

     

0711.20 - Ôliu:   A  

0711.30 - Nụ bạch hoa 9% B10  

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri: 9% B10  

  - Nấm và nấm cục (truffle):      

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus: 9% B10  

0711.59 - - Loại khác   A  

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

  

- - Cà tím (Aubergines), trọng lượng 

không quá 20g/miếng, hành tăm, cây ráng 

lông  

6% B10  

  - - Loại khác:      

  - - - Ngưu bàng 12% B10  

  - - - Loại khác      

07.12 

Rau  khô,  ở  dạng  nguyên,  cắt,  thái  

lát,  vụn  hoặc  ở  dạng bột, nhưng chưa 

chế biến thêm. 

     

0712.20 - Hành tây 9% R (f) 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

0712.31 

- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm 

nhầy (Tremella spp.) 

và nấm cục (truffle): 

9% B10  

0712.32 - - Nấm thuộc chi Agaricus   A  

0712.33 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.)   A  

0712.39 - - Loại khác      

  - - - Nấm hương (Shiitake mushrooms)   X  

  - - - Loại khác   A  

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:      

  - - Ngô ngọt      

  

- - - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng 

phương pháp hóa học (chẳng hạn khử 

trùng, tăng tốc nảy mầm) 

  A  

  - - - Loại khác 9 yen/kg B10  

  - - Loại khác      

  
- - - Khoai tây không chế biến gì thêm, có 

hoặc không cắt hoặc thái lát 
12.8% B10  

  - - - Loại khác:      

  - - - - Măng tre 9,0% B7  

  - - - - Loại khác 9,0% B10  

07.13 
Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 
     

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):      

  

- - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng 

phương pháp hóa học (chẳng hạn khử 

trùng, tăng tốc nảy mầm) 

  A  

  - - Loại khác      

  

- - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo 

trồng rau quả theo quy định của Nội các 

Chính phủ 

  A  

  - - - Loại khác   X  

0713.20 
-  -  Đậu  tây,  kể  cả  đậu  trắng  

(Phaseolus vulgaris) 
  A  

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):      

0713.31 
-  -  Đậu  thuộc  loài  Vigna  mungo  (L.)  

Hepper   hoặc  Vigna radiata (L.) Wilczek: 
  A  
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

0713.32 
-   -   Đậu   hạt   đỏ   nhỏ   (Adzuki)   

(Phaseolus    hoặc   Vigna angularis ): 
  X  

0713.33 
- - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris): 
     

  

- - - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng 

phương pháp hóa học (chẳng hạn khử 

trùng, tăng tốc nảy mầm) 

  

A  

  - - - Loại khác:    

  

- - - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo 

trồng rau quả theo quy định của Nội các 

Chính phủ 

A  

  - - - - Loại khác X  

0713.39 - - Loại khác:    

  

- - - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng 

phương pháp hóa học (chẳng hạn khử 

trùng, tăng tốc nảy mầm) 

A  

  - - - Loại khác    

  

- - - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo 

trồng rau quả theo quy định của Nội các 

Chính phủ 

A  

  - - - - Loại khác X  

0713.40 - Đậu lăng: A  

0713.50 

-  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  major)  và  

đậu  ngựa  (Vicia  faba var. equina, Vicia 

faba var. minor) : 

   

  

- - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng 

phương pháp hóa học (chẳng hạn khử 

trùng, tăng tốc nảy mầm) 

A  

  - - Loại khác    

  

- - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo 

trồng rau quả theo quy định của Nội các 

Chính phủ 

A  

  - - - Loại khác X  

0713.90 - Loại khác:    

  

- - Chỉ phù hợp cho gieo trồng bằng 

phương pháp hóa học (chẳng hạn khử 

trùng, tăng tốc nảy mầm) 

A  

  - - Loại khác:    

  

- - - Được chứng nhận đạt chuẩn gieo 

trồng rau quả theo quy định của Nội các 

Chính phủ 

A  
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

  - - - Loại khác   X  

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, 

khoai lang và các loại củ  và rễ tương tự 

có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao,  

tươi,  ướp  lạnh,  đông  lạnh  hoặc  khô,  

đã  hoặc  chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago. 

     

0714.10 - Sắn:      

  - - Đông lạnh      

  

- - - Dùng để làm thức ăn  

Lưu ý: Việc nhập khẩu theo mặt hàng này 

được sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn 

gia súc và thức ăn dưới sự giám sát của cơ 

quan hải quan. 

  A  

  - - - Loại khác 12% B10  

  - - Loại khác:      

  - - - Viên bột mì hoặc bột xay thô:      

  

- - - - Dùng để làm thức ăn  

Lưu ý: Việc nhập khẩu theo mặt hàng này 

được sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn 

gia súc và thức ăn dưới sự giám sát của cơ 

quan hải quan. 

  A  

  - - - - Loại khác 15% C  

  - - - Loại khác      

  

- - - Dùng để làm thức ăn  

Lưu ý: Việc nhập khẩu theo mặt hàng này 

được sử dụng làm nguyên liệu cho thức ăn 

gia súc và thức ăn dưới sự giám sát của cơ 

quan hải quan. 

  A  

  - - - Loại khác 9% B10  

0714.20 - Khoai lang:      

  - - Đông lạnh 12% R (a) 

  - - Loại khác 12,8% R (c) 

0714.90 - Loại khác      

  - - Đông lạnh:      

  - - - Khoai sọ 10% B10  

  - - - Loại khác 12% B10  

  - - Loại khác 9% B10  

Chương 8 
Quả và quả hạch (nút) ăn được; vỏ quả 

thuộc họ cam quýt hoặc các loại dưa lớn 
     



 

606 

 

Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

08.01 

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và 

hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

  A  

08.02 
Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
     

  - Quả hạnh nhân:      

0802.11 - - Chưa bóc vỏ   A  

0802.12 - - Đã bóc vỏ   A  

  - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):      

0802.21 - - Chưa bóc vỏ   A  

0802.22 - - Đã bóc vỏ   A  

  - Quả óc chó:      

0802.31 - - Chưa bóc vỏ 10% B10  

0802.32 - - Đã bóc vỏ 10% B10  

0802.40 - Hạt dẻ (Castanea spp. ): 9,6% C  

0802.50 - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):   A  

0802.90 - Loại khác:      

  - - Hạt cau, hạt mắc ca và hạt hồ đào   A  

  - - Loại khác 12% B10  

0803.00 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.      

  - Chuối tươi:   R  

  
- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian 

từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 9 
20% R (t) 

  
- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian 

từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 3 
25% R (x) 

  - Loại khác   A  

08.04 
Quả chà là,  sung,  vả,  dứa,  bơ,  ổi,  

xoài và  măng  cụt,  tươi hoặc khô. 
     

0804.10 - Quả chà là   A  

0804.20 - Quả sung, vả 6% B10  

0804.30 - Quả dứa:      

  - - Tươi 17% C  

  - - Khô 7,2% R (f) 

0804.40 - Quả bơ   A  

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:   A  

08.05 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.      
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0805.10 - Quả cam      

  
- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian 

từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 11 
16% R (f) 

  
- Được nhập khẩu trong khoảng thời gian 

từ ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 5 
32% R (t) 

0805.20 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ 

(clementines) và các loại giống lai chi cam 

quýt tương tự 

17% R (g) 

0805.40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 10% B10  

0805.50 

-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  Citrus  

limonum)   và  quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ): 

  A  

0805.90 - Loại khác      

  
- - Chanh lá cam (trừ Citrus aurantifolia, 

Citrus latifolia) 
  A  

  - - Loại khác 17% R (g) 

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.      

0806.10 - Tươi:      

  
- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian 

từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 10 
17% B10  

  

- - Được nhập khẩu trong khoảng thời gian 

từ ngày 1 tháng 11 đến ngày cuối cùng của 

tháng 2 

7,8% B10  

0806.20 - Khô   A  

08.07 
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và 

đu đủ, tươi. 
     

  - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):      

0807.11 - - Dưa hấu 6% B7  

0807.19 - - Loại khác 6% B10  

0807.20 - Quả đu đủ   A  

08.08 
Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, 

tươi. 
     

0808.10 - Quả táo (apples) 17% B10  

0808.20 - Quả lê và quả mộc qua 4,8% B10  

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), 

mận và mận gai, tươi. 
     

0809.10 - Quả mơ 6% B10  

0809.20 - Quả anh đào 8,5% B10  
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0809.30 - Quả đào, kể cả xuân đào 6% B10  

0809.40 - Quả mận và quả mận gai 6% B10  

08.10 Quả khác, tươi.      

0810.10 - Quả dâu tây 6% B10  

0810.20 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 
  A  

0810.30 
Quả lý chua và quả lý gai đen, trắng hoặc 

đỏ 
  A  

0810.40 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các 

loại quả khác thuộc chi Vaccinium 
  A  

0810.50 - Quả kiwi 6,4% B10  

0810.60 - Quả sầu riêng   A  

0810.90 - Loại khác      

  
- - Quả chôm chôm, quả chanh leo, quả 

vải, quả khế 
  A  

  - - Loại khác: 6% B5  

08.11 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa 

hấp chín hoặc luộc chín  trong  nước,  

đông  lạnh,  đã  hoặc  chưa  thêm  

đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

     

0811.10 - Quả dâu tây      

  - - Đã thêm đường 9,6% B10  

  - - Loại khác 12% B10  

0811.20 

-  Quả mâm xôi,  dâu  tằm, dâu  đỏ 

(loganberries), quả lý  chua đen, trắng 

hoặc đỏ và quả lý gai 

  A  

0811.90 - Loại khác:      

  - - Đã thêm đường      

  - - - Dứa 23,8% C  

  - - - Quả dứa   A  

  - - - Quả anh đào chua 13.8% B10  

  - - - Quả đào và quả lê 7% B10  

  - - - Loại khác:      

  

- - - -  Quả đu đủ, quả đu đủ lùn 

(pawpaws), quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, 

quả khế tàu (bilimbis), champeder, quả 

mít, quả dày cơm, quả chôm chôm, quả, 

jambo táo hồng, quả jambosa diaboo-

kaget,, jambosa dilyn-kaget, chicomamey, 

cherimoya, kehapi, quả dookoo kokosan, 

quả măng cụt, quả mãng cầu xiêm và quả 

vải 

12% B10  
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  - - - - Loại khác 12% B10  

  - - Loại khác:      

  - - - Quả dứa 23,8% C  

  

- - - -  Quả đu đủ, quả đu đủ lùn 

(pawpaws), quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, 

quả khế tàu (bilimbis), champeder, quả 

mít, quả dày cơm, quả chôm chôm, quả, 

jambo táo hồng, quả jambosa diaboo-

kaget,, jambosa dilyn-kaget, chicomamey, 

cherimoya, kehapi, quả dookoo kokosan, 

quả măng cụt, quả mãng cầu xiêm, quả 

vải, quả mọng và quả camu camu 

  A  

  - - - - Quả đào và quả lê 7% B10  

  - - - - Loại khác 12% B10  

08.12 

Quả  và  quả  hạch (nuts),  được bảo  

quản  tạm thời (ví  dụ, bằng  khí  

sunphurơ,  ngâm  nước  muối,  nước  

lưu  huỳnh hoặc  dung  dịch  bảo  quản  

khác),  nhưng  không  ăn  ngay được. 

     

0812.10 - Quả anh đào 17% R (g) 

0812.90 - Loại khác      

  - - Quả chuối      

  

- - - Được nhập khẩu trong khoảng thời 

gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 

9 

20% C  

  
- - - Được nhập khẩu trong khoảng thời 

gian từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 3 
25% C  

  - - Quả cam:      

  
- - - Được nhập khẩu trong khoảng thời 

gian từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 11 
16% R (f) 

  
- - - Được nhập khẩu trong khoảng thời 

gian từ ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 5 
32% R (t) 

  - - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 10% B10  

  - - Loại khác:      

  

- - - Quả chanh vàng và quả chanh lá cam, 

trừ những loại quả đã được bảo quản tạm 

thời bằng các dung dịch bảo quản 

  A  

  - - - Hạt dẻ 9,6% C  

  - - - Loại khác:      
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- - - -  Quả đu đủ, quả đu đủ lùn 

(pawpaws), quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, 

quả khế tàu (bilimbis), champeder, quả 

mít, quả dày cơm, quả chôm chôm, quả 

gioi, quả jambosa diaboo-kaget,, jambosa 

dilyn-kaget, chicomamey, cherimoya, 

kehapi, quả dookoo kokosan, quả măng 

cụt, quả mãng cầu xiêm và quả vải 

12% B10  

  

- - - - Quả quýt (bao gồm quả quýt và quả 

quất); quả cam nhỏ, và một số loại quả 

thuộc giống cam quýt tương tự khác 

17% R (g) 

  - - - - Loại khác 12% B10  

08.13 

Quả,  khô,  trừ  các  loại  quả  thuộc  

nhóm  08.01  đến  08.06; hỗn  hợp  các  

loại  quả  hạch  (nuts)  hoặc  quả  khô  

thuộc Chương này. 

     

0813.10 - Quả mơ 9% B10  

0813.20 - Quả mận đỏ   A  

0813.30 - Quả táo (apples) 9% B10  

0813.40 - Quả khác:      

  

- - Quả mọng, quả đu đủ, quả đu đủ lùn 

(pawpaws), quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dầy 

cơm, quả chôm chôm, quả gioi, quả 

jambosa diamboo-kaget, chicomamey, 

cherimoya, kehapi, quả na, bullock’s-

heart, quả chanh leo, dookoo kokosan, quả 

mãng cầu xiêm, quả vải và kehapi 

  A  

  - - Loại khác 9% B10  

0813.50 
-  Hỗn  hợp  các  loại  quả  hạch  (nuts)  

hoặc  quả  khô  thuộc Chương này: 
     

  

- - Trọng lượng của một loại hạt hoặc các 

thành phần trái cây sấy khô chiếm trên 

50%, trừ các loại có chứa hạt dẻ, quả óc 

chó, quả hồ trăn, các loại hạt thuộc phân 

nhóm 0802,90 (trừ hạt cau) hoặc trái cây 

sấy khô của phân nhóm từ 0813,10 đến 

0813,40. 

  A  

  - - Loại khác 12% B10  
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0814.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc 

các loại dưa (kể   cả dưa hấu), tươi, 

đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời 

trong  nước  muối,  nước  lưu  huỳnh  

hoặc  trong  các  dung dịch bảo quản 

khác. 

  A  

Chương 20 
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch 

(nuts) hoặc các phần khác của cây 
     

20.01 

Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần 

ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. 

     

2001.10 - Dưa chuột và dưa chuột ri      

  - - Đã thêm đường 15% B10  

  - - Loại khác 12% B10  

2001.90 - - Loại khác:      

  - - Đã thêm đường:   A  

  

- - - Quả đu đủ, quả đu đủ lùn (pawpaws), 

quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dầy 

cơm, quả chôm chôm, quả gioi, quả 

jambosa diamboo-kaget, chicomamey, 

cherimoya, kehapi, quả na, quả xoài, 

bullock’s-heart, quả chanh leo, dookoo 

kokosan, quả mãng cầu xiêm, quả vải, quả 

xoài và quả măng cụt 

10,5% B10  

  - - - Ngô ngọt 16,8% B15  

  - - - Lõi ngô non 12% R  

  - - Loại khác: 15% B10 (g) 

  

- - - Quả đu đủ, quả đu đủ lùn (pawpaws), 

quả bơ, quả ổi, quả sầu riêng, quả khế tàu 

(bilimbis), champeder, quả mít, quả dầy 

cơm, quả chôm chôm, quả gioi, quả 

jambosa diamboo-kaget, chicomamey, 

cherimoya, kehapi, quả na, quả xoài, 

bullock’s-heart, quả chanh leo, dookoo 

kokosan, quả mãng cầu xiêm, quả vải, quả 

xoài và quả măng cụt 

  A  

  - - - Ngô ngọt 7,5% B10  

  - - - Lõi ngô non 15% B10  

  - - - Loại khác      

  - - - - Gừng 12% R (r) 

  - - - - Loại khác 12% B10  
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20.02 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  

bằng  cách  khác  trừ loại bảo quản 

bằng giấm hoặc axit axetic. 

     

2002.10 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 9,0% R (f) 

2002.90 - Loại khác:      

  - - Đã thêm đường 13,4% R (d) 

  - - Loại khác      

  - - - Bột cà chua và bột cà chua sệt   X  

  - - - Loại khác 9% R (f) 

20.03 

Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  đã  chế  

biến  hoặc  bảo  quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic. 

     

2003.10 - Nấm thuộc chi Agaricus      

  - - Đã thêm đường   A  

  - - Loại khác      

  

- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg 

tính theo trọng lượng mỗi hộp bao gồm cả 

hộp: 

     

  - - - Nấm Pháp 13,6% B10  

  - - - Loại khác   A  

  - - Loại khác   A  

2003.20 - Nấm cục (truffles)   A  

2003.90 - Loại khác   A  

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo  quản  bằng  

giấm  hoặc  axit  axetic,  đã  đông  lạnh,  

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

     

2004.10 - Khoai tây      

  - - Đã nấu, không chế biến khác 8,5% R (f) 

  - - Loại khác:      

  - - - Khoai tây nghiền 13,6% B10  

  - - - Loại khác 9% R (f) 

2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

  - - Đã thêm đường:      

  - - - Ngô ngọt 10,5% B10  

  - - - Loại khác 23,8% R (o) 

  - - Loại khác      

  - - - Măng tây và đậu:      

  - - - - Măng tây 17% R (g) 

  - - - - Đậu 17% C  
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  - - - Măng  13,6% B10  

  - - - Ngô ngọt 7,5% B10  

  - - - Lõi ngô non: 15% B10  

  - - - Loại khác 9% B7  

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách  khác  trừ  bảo  quản  bằng  

giấm  hoặc axit  axetic,  không  đông  

lạnh,  trừ  các  sản phẩm thuộc nhóm 

20.06. 

     

2005.10 - Rau đồng nhất:      

  - - Đóng trong bao bì kín 16,8% R (g) 

  - - Loại khác 12,0% B10  

2005.20 - Khoai tây:      

  - - Khoai tây nghiền và khoai tây cắt lát 13,6% B10  

  - - Loại khác      

  

- - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng 

không quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng 

lượng bao 

12,0% B10  

  - - - Loại khác 9% B10  

2005.40 - Đậu Hà lan (Pisum sativum)      

  - - Đã thêm đường      

  - - - Chưa bóc vỏ 13.4% C  

  - - - Loại khác 23.8% C  

  - - Loại khác:      

  

- - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng 

không quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng 

lượng bao: 

     

  - - - - Chưa bóc vỏ 12% B10  

  - - - - Loại khác 13.6% B10  

  - - - Loại khác:      

  - - - - Chưa gọt vỏ 9% B10  

  - - - - Loại khác 6,8% B10  

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :      

2005.51 - - Đậu hạt, đã bóc vỏ:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Đóng trong bao bì kín, chứa cà chua 

nghiền sệt hoặc chế phẩm cà chua khác từ 

cà chua và thịt lợn hoặc mỡ lợn khác 

14% B10  

  - - - - Loại khác 23,8% C  

  - - - Loại khác 17% C  
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2005.59 - - Loại khác      

  - - - Đã thêm đường 13,4% C  

  - - - Loại khác      

  

- - - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng 

không quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng 

lượng bao 

12,0% B10  

  - - - - Loại khác 9% B10  

2005.60 - Măng tây:      

  

- - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng 

không quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng 

lượng bao 

16% R  

  - - Loại khác 12% B10  

2005.70 - Ô liu   A  

2005.80 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata)      

  - - Đã thêm đường 14,9% B10  

  - - Loại khác 10% B10  

2005.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:      

  - - Đã thêm đường:      

  - - - Họ đậu, đã bóc vỏ:      

  

- - - - Đóng trong bao bì kín, chứa cà chua 

nghiền sệt hoặc chế phẩm cà chua khác từ 

cà chua và thịt lợn hoặc mỡ lợn khác 

14,0% B10  

  - - - - Loại khác 23.8% C  

  - - - Loại khác 13.4% C  

  - - Loại khác:      

  - - - Măng tre 13.6% B10  

  - - - Lõi ngô non 15% B10  

  - - - Họ đậu, đã bóc vỏ 17% C  

  - - - Dưa cải muối Đức 12% B10  

  - - - Loại khác:      

  

- - - - Đóng trong bao bì kín, trọng lượng 

không quá 10kg mỗi bao, kể cả trọng 

lượng bao: 

     

  - - - - - Bột tỏi 9.6% R (f) 

  - - - - - Loại khác 12% B10  

  - - - - Loại khác:      

  - - - - - Bột tỏi 10.5% R (q) 

  - - - - - Loại khác 9% B7  
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2006.00 

Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả và 

các phần  khác  của cây, được bảo quản 

bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc 

đường). 

     

  - Hạt dẻ cô đường (Marrons glacés) 12,6% R (b) 

  - Loại khác 18% B10  

20.07 

Mứt,  thạch trái cây,  mứt từ quả thuộc 

chi cam quýt,  bột nghiền và bột nhão từ 

quả hoặc quả hạch (nuts), thu được từ 

quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt khác. 

     

2007.10 - Chế phẩm đồng nhất      

  - - Đã thêm đường 34% R (u) 

  - - Loại khác 21,3% R (m) 

  - Loại khác:      

2007.91 - - Quả thuộc chi cam quýt:      

  
- - - Mứt, nước quả nấu đông (thạch) và 

mứt từ quả thuộc chi cam quýt: 
     

  - - - - Đã thêm đường 16,8% R (g) 

  - - - - Loại khác 12% B10  

  - - - Quả nghiền sệt và quả nghiền cô đặc:      

  - - - - Đã thêm đường 34% R (u) 

  - - - - Loại khác 21,3% R (m) 

2007.99 - - Loại khác:      

  - - - Mứt và nước quả nấu đông (thạch):      

  - - - - Đã thêm đường 16,8% R (g) 

  - - - - Loại khác 12% B10  

  - - - Loại khác      

  - - - Đã thêm đường:      

  - - - - Quả nghiền sệt và quả nghiền cô đặc 34% R (u) 

  - - - - Loại khác 40% R (v) 

  - - - Loại khác      

  - - - - Quả nghiền sệt và quả nghiền cô đặc 21,3% R (m) 

  - - - - Loại khác 25% R (p) 
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20.08 

Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn 

được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở 

nơi khác. 

     

  
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc 

chưa pha trộn với nhau: 
     

2008.11 - - Lạc:      

  - - - Đã thêm đường:      

  - - - - Bơ lạc 12% B10  

  - - - - Loại khác 23,8% C  

  - - - Loại khác      

  - - - - Bơ lạc 10% B10  

  - - - - Loại khác 21,3% C  

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:      

  - - - Đã thêm đường:      

  - - - - Dạng bột nhão 21,0% B10  

  - - - - Loại khác:      

  - - - - - Hạt điều và các loại hạt rang khác 11,0% B10  

  - - - - - Loại khác 16,8% R (g) 

  - - - - Loại khác      

  - - - - - Dạng bột nhão   A  

  - - - - - Loại khác      

  
- - - - - - Quả hạnh rang, hạt macadamia, 

quả hồ đào pêcan và hạt điều rang 
  A  

  
- - - - - - Dừa, quả hạch Brazil, lạc và hạt 

phỉ 
10% B7  

  - - - - - - Hạt cây bạch quả 12% B10  

  - - - - - - Loại khác      

  - - - - - - - Đã rang   A  

  - - - - - - - Loại khác 12% B10  

2008.20 - Quả dứa:      

  - - Đã thêm đường:      

  

- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg 

mỗi hộp bao gồm cả hộp, ngoài dạng bột 

nhão, bổ hoặc nghiền 

  X  

  - - - Loại khác:      



 

617 

 

Mã HS Miêu tả hàng hóa Thuế cơ sở Lộ trình 
Chú 

thích 

  

- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg 

mỗi hộp bao gồm cả hộp, ngoài dạng bột 

nhão, bổ hoặc nghiền 

25,5% C  

  - - - Loại khác 46,8% C  

  - - Loại khác:      

  

- - - Đựng trong hộp kín không quá 10 kg 

mỗi hộp bao gồm cả hộp, ngoài dạng bột 

nhão, bổ hoặc nghiền 

  X  

  - - - Loại khác 25,5% C  

2008.30 - Quả thuộc chi cam, quýt:      

  - - Đã thêm đường:      

  - - - Dạng bột nhão 29,8% R (s) 

  - - - Loại khác 23.8% R (o) 

  - - Loại khác      

  - - - Dạng bột nhão 21.3% R (m) 

  - - - Loại khác 17% R (g) 

2008.40 - Quả lê:      

  - - Đã thêm đường:      

  - - - Dạng bột nhão      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 15% B10  

  - - - - Loại khác 21% R (l) 

  - - - Loại khác      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 10,8% B10  

  - - - - Loại khác 15% B10  

  - - Loại khác      

  - - - Dạng bột nhão      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 12% B10  

  - - - - Loại khác 7,5% B10  

  - - - Loại khác      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 9% B10  

  - - - - Loại khác 10.8% B10  

2008.50 - Quả mơ:      

  - - Đã thêm đường 15% B10  

  - - Loại khác 12% B10  

2008.60 - Quả anh đào:      

  - - Đã thêm đường 15% B10  

  - - Loại khác 12% B10  

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:      

  - - Đã thêm đường      

  - - - Dạng bột nhão      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 21,3% R (m) 

  - - - - Loại khác 29,8% R (a) 
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  - - - Loại khác:      

  - - - - Đóng trong bao bì kín:      

  
- - - - - Trọng lượng không quá 2kg mỗi 

bao, kể cả trọng lượng bao 
6,7% B10  

  - - - - - Loại khác 8% B10  

  - - - - Loại khác 13,4% B10  

  - - Loại khác      

  - - - Dạng bột nhão:      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 17% B10  

  - - - - Loại khác 21.3% B10  

  - - - Loại khác:      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 6,7% B10  

  - - - - Loại khác 9,6% B10  

2008.80 - Dâu tây:      

  - - Đã thêm đường:      

  - - - Dạng bột nhão 21% R (l) 

  - - - Loại khác 11% B10  

  - - Loại khác      

  - - - Dạng bột nhão 15% B10  

  - - - Loại khác 12% B10  

  
-  Loại  khác,  kể  cả  dạng  hỗn  hợp  trừ  

loại  thuộc  phân  nhóm 2008.19: 
     

2008.91 - - Lõi cây cọ 15,0% B10  

2008.92 - - Dạng hỗn hợp:      

  
- - - Hoa quả hỗn hợp, salad hoa quả và 

cocktail hoa quả: 
     

  - - - - Đã thêm đường 6% B5  

  - - - - Loại khác   A  

  - - - Loại khác:      

  - - - - Đã thêm đường      

  - - - - - Dạng bột nhão 29,8% R (a) 

  - - - - - Loại khác 23.8% R (o) 

  - - - - Loại khác      

  - - - - - Dạng bột nhão 21.3% R (m) 

  - - - - - Loại khác 17% R (g) 

2008.99 - Loại khác:      

  - - Quả mận Mume 12% B10  

  - - Loại khác:      

  - - - Đã thêm đường:      

  - - - - Dạng bột nhão:      

  - - - - - Quả chuối và quả bơ 21,0% B10  

  - - - - - Loại khác 29,8% R (s) 
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  - - - - Loại khác:      

  - - - - - Quả mọng và mận 11,0% B10  

  
- - - - - Quả chuối, quả bơ, quả xoài, quả ổi 

và quả măng cụt: 
     

  - - - - - - Đóng trong bao bì kín 11,0% B7  

  - - - - - - Loại khác 11,0% B10  

  - - - - - Loại khác:      

  
- - - - - - Quả sầu riêng, quả chôm chôm, 

quả chanh leo, quả vải và quả khế 
14% B10  

  - - - - - - Loại khác 16,8% R (g) 

  - - - Loại khác:      

  - - - - Dạng bọt nhão:      

  
- - - - - Quả chuối, quả bơ, quả mận, quả 

xoài, quả ổi và quả măng cụt 
15,0% B10  

  - - - - - Quả camucamu   A  

  - - - - - Loại khác 21,3% R (m) 

  - - - - Loại khác:      

  - - - - - Quả mận   A  

  
- - - - - Quả chuối, quả bơ, quả mận, quả 

xoài, quả ổi và quả măng cụt 
     

  - - - - - - Đóng trong bao bì kín   A  

  - - - - - - Loại khác 9.6% B7  

  - - - - - Củ khoai sọ đông lạnh 10% B10  

  - - - - - Loại khác:      

  

- - - - - - Quả sầu riêng, quả chôm chôm, 

quả chanh leo, quả vải, quả khế, quả 

camucamu và bỏng ngô (ngô đã được nở 

bằng nhiệt độ cao dưới áp suất thông 

thường) 

  A  

  

- - - - - - Khoai lang, cả khủ hoặc cắt 

mảnh, đã sấy khô sau khi đã hấp hoặc luộc 

sơ qua trong nước 

12% R (a) 

  - - - - - - Loại khác 12% B10  

20.09 

Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước 

rau ép, chưa lên men và chưa pha rượu, 

đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

ngọt khác 

     

  - Nước cam ép:      

2009.11 - - Đông lạnh:      

  - - - Đã thêm đường      
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- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

25.5% R (q) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác   R  

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
21.3% R (m) 

  - - - - Loại khác 25.5% R (q) 

2009.12 
- - Không đông lạnh, với giá trị Brix 

không quá 20 
     

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

25.5% R (q) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
21.3% R (m) 

  - - - - Loại khác 25.5% R (q) 

2009.19 - - Loại khác:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

25.5% R (q) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
21.3% R (m) 

  - - - - Loại khác 25.5% R (q) 

  
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi 

chùm): 
     

2009.21 - - Với trị giá Brix không quá 20      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

23% R (n) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19.1% R (i) 

  - - - - Loại khác 25.5% R (q) 

2009.29 - - Loại khác      

  - - - Đã thêm đường:      
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- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

23% R  

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác   R  

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19.1% R (i) 

  - - - - Loại khác 25.5% R (q) 

  
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam 

quýt khác: 
     

2009.31 - - Với trị giá Brix không quá 20      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

23% R (n) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza: 
     

  - - - - - Nước chanh ép 6% B7  

  - - - - - Nước chanh lá cam ép 12% B10  

  - - - - - Loại khác 19.1% R (i) 

  - - - - Loại khác 25.5% R (q) 

2009.39 - - Loại khác      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc 

nhân tạo 

23% R (n) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza: 
     

  - - - - - Nước chanh ép 6% B10  

  - - - - - Nước chanh lá cam ép 12% B10  

  - - - - - Loại khác 19.1% R (i) 

  - - - - Loại khác 25.5% R (q) 

  - Nước ép dứa      

2009.41 - - Với trị giá Brix không quá 20:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

23% C  

  - - - - Loại khác   X  
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  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19,1% C  

  - - - - Loại khác 25,5% C  

2009.49 - - Loại khác:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng 

tự nhiên hoặc nhân tạo 

23% C  

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19,1% C  

  - - - - Loại khác 25,5% C  

2009.50 - Nước ép cà chua:      

  - - Đã thêm đường 29,8% C  

  - - Loại khác 21,3% C  

  
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi 

chùm): 
     

2009.61 - - Với trị giá Brix không quá 30:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc 

nhân tạo 

23% R (n) 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào lớn 

hơn 

R (bb) 

  - - - Loại khác 19,1% R (i) 

2009.69 - - Loại khác:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc 

nhân tạo 

23% R (n) 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào lớn 

hơn 

R (bb) 

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19,1% R (i) 

  - - - - Loại khác 25,5% R (q) 

  - Nước ép táo:      
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2009.71 - - Với trị giá Brix không quá 20:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc 

nhân tạo 

23% R (n) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19,1% R (i) 

  - - - - Loại khác 29,8% R (n) 

2009.79 - - Loại khác:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc 

nhân tạo 

23% R (i) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19,1% R (i) 

  - - - - Loại khác 29,8% R (s) 

2009.80 - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:      

  - - Nước ép hoa quả:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc 

nhân tạo 

23% R (e) 

  - - - - Loại khác 

29.8% hoặc 23 

yên/kg, tùy 

thuộc cái nào lớn 

hơn 

R (bb) 

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza: 
     

  - - - - - Nước ép mận 14,4% B10  

  - - - - - Loại khác 19,1% R (i) 

  - - - - Loại khác 25,5% B15  

  - - Nước ép rau:      

  - - - Đã thêm đường 8,1% B10  

  - - - Loại khác:      

  - - - - Đóng trong bao bì kín 9,0% B10  

  - - - - Loại khác 7,2% B10  

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:      
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  - - Nước ép trái cây hỗn hợp:      

  - - - Đã thêm đường:      

  

- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza, theo hàm lượng tự nhiên hoặc 

nhân tạo 

23% R (n) 

  - - - - Loại khác   X  

  - - - Loại khác:      

  
- - - - Không quá 10% theo trọng lượng 

của sucrôza 
19,1% R (i) 

  - - - - Loại khác 25,5% R (q) 

  - - Nước ép rau hỗn hợp:      

  - - - Đã thêm đường 8,1% B10  

  - - - Loại khác 5,4% B10  

 

10.2. Quy tắc xuất xứ 

10.2.1. Quy tắc chung 

Các điều khoản liên quan đến quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực Thương mại tự do 

Việt Nam – Nhật Bản và ASEAN – Nhật Bản gần như hoàn toàn giống hệt nhau, với tiêu chí 

chính là hàm lượng giá trị khu vực 40% hoặc chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số.  

Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên (Việt Nam hoặc Nhật Bản) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một Bên; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại nước thành viên đó từ các nguyên vật liệu có 

xuất xứ của một hay nhiều Bên, và đáp ứng tất cả các quy định khác về quy tắc xuất 

xứ; hoặc 

- Trường hợp 3: Đáp ứng các quy định về hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong 

trường hợp sử dụng nguyên vật liệu không có xuất xứ 

Đối với trường hợp 3, Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- Hàm lượng giá trị nội địa (RVC) không dưới 40%, và công đoạn sản xuất cuối cùng 

để tạo ra hàng hóa đó được thực hiện tại nước thành viên; hoặc 

- Chuyển đổi mã số HS của hàng hóa ở cấp 4 số (quy tắc chuyển đổi nhóm-CTH)   

Người xuất khẩu của nước thành viên Hiệp định sẽ được lựa chọn tiêu chí áp dụng để xác 

định xuất xứ hàng hóa. 

 

 



 

625 

 

10.2.2.  Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài quy tắc chung, tương tự như Hiệp định VJEPA, Phụ lục 2 của Hiệp định AJCEP cũng 

áp dụng Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) cho một số mặt hàng. Các quy tắc này bao gồm việc 

cho phép áp dụng hàm lượng giá trị gia tăng 40%; chuyển đổi chương, chuyển đổi nhóm có 

loại trừ chuyển đổi phân nhóm; thực hiện công đoạn gia công chế biến cụ thể, xuất xứ thuần 

tuý. 

Theo quy định trong Phụ lục 2 AJCEP, các mặt hàng rau quả được quy định “CC” – nghĩa là 

tất cả nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm phải trải 

qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 2 số (chuyển đổi Chương).  

Bảng 40: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng rau quả trong AJCEP 

Mã HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

Chương 7 

 
Rau và một số loại củ, thân củ, rễ ăn được CC 

Chương 8 
Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam 

quýt hoặc các loại dưa 
CC 

Chương 20 
Chế phẩm từ rau, quả, quả hạch hoặc các phần khác của 

cây 
 

20.01 

Rau, qủa, quả hạch và các phần ăn được khác của 

cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hay axit 

axetic 

CC, trừ từ chương 7 

hoặc chương 8 

20.02 
Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic 
CC, trừ từ chương 7 

20.03 
Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
CC, trừ từ chương 7 

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 

CC, trừ từ chương 7 

20.05 

Rau khác, đã chế biến hay bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hay axit axetic, không đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06 

CC, trừ từ chương 7 

2006.00 

Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường) 

CC, trừ từ chương 7 

hoặc chương 8 

20.07 

Mứt, nước quả nấu đông (thạch), mứt từ qủa thuộc 

chi cam quýt, quả hoặc quả hạch nghiền sệt, quả hoặc 

quả hạch nghiền cô đặc, thu được từ quá trình đun 

nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất ngọt 

khác 

 

2007.10 - Chế phẩm đồng nhất CC, trừ từ chương 8 
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Mã HS Mô tả hàng hoá Tiêu chí xuất xứ 

 - Loại khác:  

2007.91 -- Từ quả thuộc chi cam quýt CC, trừ từ chương 8 

2007.99 -- Loại khác: 
CC, trừ từ chương 7 

hoặc chương 8 

20.08 

Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã 

chế biến, bảo quản cách khác, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi 

tiết hoặc ghi ở nơi khác 

 

 
- Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn 

với nhau: 
 

2008.11 -- Lạc: CC, trừ từ Chương 12 

2008.19 -- Loại khác, kể cả hỗn hợp CC, trừ từ chương 8 

2008.20 - Dứa CC, trừ từ chương 8 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt: CC, trừ từ chương 8 

2008.40 - Lê: CC, trừ từ chương 8 

2008.50 - Mơ: CC, trừ từ chương 8 

2008.60 - Anh đào (Cherries): CC, trừ từ chương 8 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào: CC, trừ từ chương 8 

2008.80 - Dâu tây: CC, trừ từ chương 8 

 
- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp, trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 
 

2008.91 -- Lõi cây cọ CC, trừ từ chương 8 

2008.92 -- Dạng hỗn hợp: CC, trừ từ chương 8 

2008.99 -- Loại khác 

CC, trừ từ các phân 

nhóm 0810.90 và 

0812.90, và 

khoai sọ thuộc phân 

nhóm 0714.90 

20.09 

Nước quả ép (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa 

lên men và chưa pha rượu, đã hoặc chưa pha thêm 

đường hay chất ngọt khác 

CC 
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10.2.3. Các vấn đề khác 

 Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hàng hóa thuộc mặt hàng rau quả không đáp ứng được tiêu chí xuất xứ chuyển đổi mã HS 

vẫn được coi là có xuất xứ nếu trị giá của tất cả các nguyên liệu không có xuất xứ không vượt 

quá 10% trị giá FOB của hàng hóa. 

 Quy tắc cộng gộp:  

Giống như nhiều VJEPA, AJCEP cho phép cộng gộp xuất xứ, nghĩa là nguyên liệu có xuất 

xứ của một nước thành viên được sử dụng để sản xuất ra hàng hoá ở nước thành viên khác 

được coi là nguyên liệu có xuất xứ của nước thành viên nơi diễn ra công đoạn gia công, chế 

biến hàng hoá đó. 

10.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

AJCEP có nhiều điểm tương đồng với VJEPA, đặc biệt là thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ.  

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AJ 

o C/O mẫu AJ quy định trong Hiệp định bao gồm 1 bản chính và 2 bản sao, phải 

được làm bằng tiếng Anh. Cơ quan hải quan 2 Bên chỉ chấp thuận C/O bản giấy.  

o Tương tự AANZFTA và ATIGA, AJCEP không bắt buộc Nhà xuất khẩu trên 

C/O giáp lưng và Nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một. 

o AJCEP không có điều khoản liên quan đến việc xử lý sai sót trên C/O. Cơ quan 

cấp C/O Việt Nam có thể linh hoạt cho cấp C/O mới trong trường hợp có sai 

sót trên cơ sở thu hồi C/O bị lỗi, nhằm tạo thuận lợi cho thương nhân trong hoạt 

động xuất khẩu. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ:  

o Hiệp định này áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện 

bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy 

quyền của nước xuất khẩu. 

o AJCEP không quy định thời điểm cụ thể cấp C/O mẫu AJ là trước, trong hay 

sau thời điểm xuất khẩu. Việc cấp sau C/O “issued retroactively” được phép 

trong trường hợp có sai sót hoặc một lý do chính đáng khác. C/O phải được nộp 

cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp. 

 

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được quy định cụ thể trong Quyết 

định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 v/v Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu AJ để hưởng 

các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản 
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C/O MẪU AJ DO ASEAN CẤP 

          Reference No.     

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE 

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN 
(AJCEP AGREEMENT) 

      

           
              
2. Goods consigned to (Importer’s/Consignee's name, 
address, country)             FORM AJ   

           Issued in ______________ 

                   (Country) 

            See Notes Overleaf 
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Shipment date         
Preferential Treatment Given Under AJCEP 
Agreement 

           
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        Country    
                      
                 
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criteria 9. Quantity (gross 10. Number and  

    number     numbers of     packages, description of     (see Notes     or net weight       date of 

      Packages     goods (including quantity     overleaf)     or other quantity)       Invoices 

       where appropriate and HS         and value, e.g.   

   
    number of the importing 
Party)     

    FOB if required by 
exporting Party   

               
                      
                 
                 
                 
                 
                 
                      
              

11. Declaration by the exporter   12. Certification    
              
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statements are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in           exporter is correct.   

              

.............................................................        

(Country)        
              

      and that they comply with the requirements        

      specified for these goods in the AJCEP Agreement          

      for the goods exported to        

                  

              

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, name, signature and company of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13.                     

□ Third Country Invoicing □ Back-to-Back CO   □ Issued Retroactively   
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C/O MẪU AJ DO NHẬT BẢN CẤP 

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country) Reference No.     

 

THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC 
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION 

OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN  
(AJCEP AGREEMENT) 

 
CERTIFICATE OF ORIGIN 

 
              
2. Goods consigned to (Importer’s/Consignee's name, 
address, country)             FORM AJ   

              Issued in    Japan 

                   
                      
              

3. Means of transport and route (as far as known)   4. For Official Use   
              

     Shipment date         Preferential Treatment Given Under  

           AJCEP Agreement 
                

               

     Vessel's name/Aircraft etc.         Preferential Treatment Not Given (Please 

           state reason/s)   
                
              
              

     Port of discharge            
              

          .................................................................................. 

        Signature of Authorised Signatory of the Importing 

        
Country 
    

 
5. Item number (as necessary); Marks and numbers of packages; 
Number and kind of packages; Description of goods (including quantity 
where appropriate and HS number of the importing Party at 6-digit level) 

 
6. Preference 
criteria (see Notes 
overleaf) 

 
7.Quantity ( gross 
or net weight or 
other quantity) 

 
8. Number and 

date of Invoices 

    

9. Remarks 
 
 

□ Third Country Invoicing                          □ Issued Retroactively 
              

10. Declaration by the exporter   11. Certification    
              
      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statements are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in           exporter is correct.   

              

.............................................................        

(Country)        
              

      and that they comply with the requirements        
specified for these goods in the AJCEP Agreement for 
the goods exported to          

            

.............................................................        

(Importing Country)        

              

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, printed name, signature and company of Place and date, printed name, signature and stamp of 

authorised signatory Competent Governmental Authority or Designee 
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Chương 11: Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) 

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005. Trên 

cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết 04 Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa 

(có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), 

Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 6/2009) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự 

do ASEAN – Hàn Quốc. 

11.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

11.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Theo biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 kèm theo Nghị định 157/2017/NĐ-CP, tất 

cả các dòng thuế đối với ngành rau quả đã được giảm xuống mức 0% từ 2018.  

Bảng 41: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện AKFTA giai đoạn 2018 – 2022 

Chú thích: 

Ký hiệu Giải thích 

GIC Hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc 

Triều Tiên áp dụng thuế suất AKFTA riêng theo quy định tại Điều 3 

Nghị định 157/2017/NĐ-CP 

Nước không được 

hưởng ưu đãi 

Những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên nước không 

được áp dụng thuế suất AKFTA quy định tại Nghị định 157/2017/NĐ-

CP; trong đó: 

- MM: Myanmar 

- KH: Campuchia 

- KR: Hàn Quốc 

- LA: Lào 

- PH: Philippines 

- MY: Malaysia 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA (%) Nước không 

được 

hưởng ưu đãi 2018 2019 2020 2021 2022 

  Chương 7             

  
Rau và một số loại củ, thân củ 

và rễ ăn được 
            

                

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.             

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0 0   

0701.90 - Loại khác:             

0701.90.10 

-   -   Loại thường dùng để làm 

khoai tây chiên (chipping 

potatoes) 

0 0 0 0 0 PH, KR, TH 

0701.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 PH, KR, TH 

                

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 0 0 KH, LA 

                

07.03 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây 

và các loại rau họ 

hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

            

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:             

  - - Hành tây:             

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0 0   

0703.10.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 
KH, LA, PH, 

KR, TH 

  - - Hành, hẹ:             

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0 0   

0703.10.29 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 
KH, LA, PH, 

TH 

0703.20 - Tỏi:             

0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0   

0703.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 
KH, PH, 

KR, TH 

0703.90 
- Tỏi tây và các loại rau họ hành, 

tỏi khác: 
            

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0 0   

0703.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, PH 

                

07.04 

Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn 

và cây họ bắp cải 

ăn được tương tự, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

            

0704.10 
- Súp lơ và súp lơ xanh (headed 

brocoli): 
            

0704.10.10 
- - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed 

brocoli) 
0 0 0 0 0 KH, LA, PH 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA (%) Nước không 

được 

hưởng ưu đãi 2018 2019 2020 2021 2022 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 0 0 0 0 0 KH, LA, PH 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0 0 0 0 0   

0704.90 - Loại khác:             

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, PH 

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, PH 

0704.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 KH, LA 

                

07.05 

Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  

sativa )  và  rau  diếp xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp 

lạnh. 

            

  - Rau diếp, xà lách:             

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 0 0 0 0 KH, LA, PH 

0705.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 KH, PH 

  - Rau diếp xoăn:             

0705.21.00 

-  -  Rau  diếp  xoăn  rễ  củ  

(Cichorium  intybus  var. 

foliosum) 

0 0 0 0 0 PH 

0705.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 PH 

                

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- 

lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và 

các loại củ rễ ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

            

0706.10 - Cà rốt và củ cải:             

0706.10.10 - - Cà rốt 0 0 0 0 0 KH 

0706.10.20 - - Củ cải 0 0 0 0 0 KH, PH 

0706.90.00 - Loại khác 0 0 0 0 0 KH, PH 

                

0707.00.00 
Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi 

hoặc ướp lạnh. 
0 0 0 0 0 KH, LA, PH 

                

07.08 

Rau  đậu,  đã  hoặc  chưa  bóc  

vỏ,  tươi  hoặc  ướp 

lạnh. 

            

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0 MY, PH 

0708.20 
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) : 
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0708.20.10 - - Đậu Pháp 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MY, PH 

0708.20.20 - - Đậu dài 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MY, PH 

0708.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MY, PH 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0 0 0 0 0 KH, LA, PH 

                

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.             

0709.20.00 - Măng tây 0 0 0 0 0   

0709.30.00 - Cà tím 0 0 0 0 0 LA 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 0 0 0 0 PH 

  - Nấm và nấm cục (truffle):             

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0 LA 

0709.59 - - Loại khác:             

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0 0   

0709.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0709.60 
- Quả ớt thuộc chi Capsicum  

hoặc chi Pimenta : 
            

0709.60.10 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 
0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0709.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0709.70.00 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong 

vườn) 

0 0 0 0 0 PH 

  - Loại khác:             

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0 0 0 0 0   

0709.92.00 - - Ô liu 0 0 0 0 0 LA 

0709.93.00 
- - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu 

(Cucurbita spp .) 
0 0 0 0 0 LA 

0709.99 - - Loại khác:             

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 0 0 0 0 0 LA 

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 0 0 0 0 0 LA 

0709.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

                

07.10 

Rau  các  loại  (đã  hoặc  chưa  

hấp  chín  hoặc  luộc 

chín trong nước), đông lạnh. 

            

0710.10.00 - Khoai tây 0 0 0 0 0   

  
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa 

bóc vỏ: 
            

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0   
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0710.22.00 
- - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) 
0 0 0 0 0 LA 

0710.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

0710.30.00 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân 

vịt  lê (rau chân vịt trồng trong 

vườn) 

0 0 0 0 0   

0710.40.00 - Ngô ngọt 0 0 0 0 0 LA 

0710.80.00 - Rau khác 0 0 0 0 0 LA 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0 0 0 0 0 LA 

                

07.11 

Rau các  loại  đã  bảo  quản  

tạm thời  (ví  dụ,  bằng khí  

sunphurơ,  ngâm nước  muối,  

ngâm nước  lưu huỳnh  hoặc  

ngâm  trong  dung  dịch  bảo  

quản 

khác), nhưng không ăn ngay 

được. 

            

0711.20 - Ôliu:             

0711.20.10 
- - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
0 0 0 0 0 LA 

0711.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:             

0711.40.10 
- - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
0 0 0 0 0 LA, PH 

0711.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, PH 

  - Nấm và nấm cục (truffle):             

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:             

0711.51.10 
- - - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
0 0 0 0 0   

0711.51.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0711.59 - - Loại khác:             

0711.59.10 
- - - Đã bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
0 0 0 0 0   

0711.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:             

0711.90.10 - - Ngô ngọt 0 0 0 0 0 LA, PH 

0711.90.20 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 
0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 0 0 0 0 0   

0711.90.40 
- - Hành tây, đã được bảo quản 

bằng khí sunphurơ 
0 0 0 0 0   
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0711.90.50 

-  -  Hành  tây,  đã  được  bảo  

quản  trừ  loại  được  bảo 

quản bằng khí sunphurơ 

0 0 0 0 0   

0711.90.60 
- - Loại khác, đã được bảo quản 

bằng khí sunphurơ 
0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0711.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

                

07.12 

Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, 

thái lát, vụn hoặc ở 

dạng bột, nhưng chưa chế biến 

thêm. 

            

0712.20.00 - Hành tây 0 0 0 0 0 LA, KR, TH 

  

-   Nấm,  mộc   nhĩ   (Auricularia   

spp.) ,   nấm   nhầy 

(Tremella spp.)  và nấm cục 

(truffle): 

            

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0 LA 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 0 0 0 0   

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 0 0 0 0   

0712.39 - - Loại khác:             

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0 0   

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 0 0 0 0 0   

0712.39.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:             

0712.90.10 - - Tỏi 0 0 0 0 0 LA, KR, TH 

0712.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, TH 

                

07.13 

Các  loại  rau  đậu  khô,  đã  bóc  

vỏ  quả,  đã  hoặc 

chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ 

hạt. 

            

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):             

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.10.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):             

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

  
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp. ): 
            

0713.31 

-  -  Đậu  thuộc  loài  Vigna  

mungo  (L.) Hepper  hoặc 

Vigna radiata (L.) Wilczek: 

            

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   
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0713.31.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

0713.32 

- - Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) 

(Phaseolus  hoặc Vigna 

angularis ): 

            

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.32.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 KR 

0713.33 
- - Đậu tây, kể cả đậu trắng 

(Phaseolus vulgaris): 
            

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.33.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 KR 

0713.34 

-    -    Đậu    bambara    (Vigna    

subterranea    hoặc 

Voandzeia subterranea ): 

            

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.34.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 KR 

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):             

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.35.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 KR 

0713.39 - - Loại khác:             

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.39.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 KR 

0713.40 - Đậu lăng:             

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0713.50 

-  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  

major)   và  đậu  ngựa 

(Vicia faba var. equina, Vicia 

faba var. minor) : 

            

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0713.60 
- Đậu triều, đậu săng (Cajanus 

cajan): 
            

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0713.90 - Loại khác:             

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0 0   

0713.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 
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07.14 

Sắn,  củ  dong,  củ  lan,  a-ti-sô  

Jerusalem,  khoai lang và các 

loại củ và rễ tương tự có hàm 

lượng tinh  bột  hoặc  inulin  

cao,  tươi,  ướp  lạnh,  đông lạnh  

hoặc  khô,  đã  hoặc  chưa  thái  

lát  hoặc  làm thành dạng viên; 

lõi cây cọ sago. 

            

0714.10 - Sắn:             

  
- - Thái lát hoặc đã làm thành 

dạng viên: 
            

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0714.10.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

  - - Loại khác:             

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0714.10.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0714.20 - Khoai lang:             

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 LA, PH 

0714.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, PH, KR 

0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :             

0714.30.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 LA 

0714.30.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):             

0714.40.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 LA 

0714.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):             

0714.50.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 LA 

0714.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

0714.90 - Loại khác:             

  - - Lõi cây cọ sago:             

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 LA, KR 

0714.90.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

  - - Loại khác:             

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 LA 

0714.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

                

  Chương 8             

  
Quả và quả hạch (nuts) ăn 

được; vỏ quả thuộc họ 

cam quýt hoặc các loại dưa 
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08.01 

Dừa,  quả  hạch  Brazil  (Brazil  

nuts)  và  hạt  điều, 

tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc 

vỏ hoặc lột vỏ. 

            

  - Dừa:             

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 0 0 0 0 KH, TH 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 0 0 0 0 KH, TH 

0801.19 - - Loại khác:             

0801.19.10 - - - Dừa non 0 0 0 0 0 KH, TH 

0801.19.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 KH, TH 

  - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):             

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0   

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0   

  - Hạt điều:             

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0   

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0   

                

08.02 

Quả  hạch  (nuts)  khác,  tươi  

hoặc  khô,  đã  hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

            

  - Quả hạnh nhân:             

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0   

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0   

  
- Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus 

spp. ): 
            

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0   

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0   

  - Quả óc chó:             

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 KR 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 KR 

  - Hạt dẻ (Castanea spp. ):             

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 KR 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 KR 

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):             

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0   

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0   

  
- Hạt macadamia (Macadamia 

nuts): 
            

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0 0 LA 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 LA 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 0 0 0 0 0 LA 

0802.80.00 - Quả cau 0 0 0 0 0 LA 
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0802.90.00 - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

                

08.03 
Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc 

khô. 
            

0803.10.00 - Chuối lá 0 0 0 0 0 MM, KR 

0803.90 - Loại khác:             

0803.90.10 - - Chuối ngự 0 0 0 0 0 MM, KR 

0803.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 MM, KR 

                

08.04 

Quả  chà  là,  sung,  vả,  dứa,  

bơ,  ổi,  xoài  và  măng 

cụt, tươi hoặc khô. 

            

0804.10.00 - Quả chà là 0 0 0 0 0 KR 

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 0 0 0 0   

0804.30.00 - Quả dứa 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0804.40.00 - Quả bơ 0 0 0 0 0   

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:             

0804.50.10 - - Quả ổi 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0804.50.20 - - Quả xoài 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

                

08.05 
Quả thuộc chi cam quýt, tươi 

hoặc khô. 
            

0805.10 - Quả cam:             

0805.10.10 - - Tươi 0 0 0 0 0 KH, LA, KR 

0805.10.20 - - Khô 0 0 0 0 0 KH, LA, KR 

  

-   Quả   quýt   các   loại   (kể   cả   

quất);   cam   nhỏ (clementines)  

và  các  loại  giống  lai  chi  cam  

quýt 

tương tự: 

            

0805.21.00 - -  Quả quýt các loại (kể cả quất) 0 0 0 0 0 ID, LA, KR 

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 0 0 0 0 0 ID, LA, KR 

0805.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 ID, LA, KR 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0 0 0 0 0   

0805.50 

-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  

limon,  Citrus  limonum) 

và   quả   chanh   xanh   (Citrus   

aurantifolia,   Citrus latifolia ): 
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0805.50.10 
- - Quả chanh vàng (Citrus limon, 

Citrus limonum ) 
0 0 0 0 0 LA 

0805.50.20 

-  -  Quả  chanh  xanh  (Citrus  

aurantifolia,  Citrus 

latifolia ) 

0 0 0 0 0 LA 

0805.90.00 - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

                

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.             

0806.10.00 - Tươi 0 0 0 0 0 KR 

0806.20.00 - Khô 0 0 0 0 0   

                

08.07 

Các  loại  quả  họ  dưa  (kể  cả  

dưa  hấu)  và  đu  đủ, 

tươi. 

            

  
- Các loại quả họ dưa (kể cả dưa 

hấu): 
            

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM 

0807.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 KH, MM 

0807.20.00 - Quả đu đủ 0 0 0 0 0 LA, KR 

                

08.08 
Quả táo (apples), lê và quả mộc 

qua, tươi. 
            

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 0 0 KR 

0808.30.00 - Quả lê 0 0 0 0 0 KR 

0808.40.00 - Quả mộc qua 0 0 0 0 0   

                

08.09 

Quả mơ, anh đào, đào (kể cả 

xuân đào), mận và 

mận gai, tươi. 

            

0809.10.00 - Quả mơ 0 0 0 0 0   

  - Quả anh đào:             

0809.21.00 
- - Quả anh đào chua (Prunus 

cerasus ) 
0 0 0 0 0   

0809.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 0 0 0 0 KR 

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:             

0809.40.10 - - Quả mận 0 0 0 0 0   

0809.40.20 - - Quả mận gai 0 0 0 0 0   

                

08.10 Quả khác, tươi.             

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 0 0   
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0810.20.00 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 
0 0 0 0 0   

0810.30.00 
- Quả lý gai và quả lý chua, đen, 

trắng hoặc đỏ 
0 0 0 0 0   

0810.40.00 

-  Quả  nam  việt  quất,  quả  việt  

quất  và  các  loại  quả 

khác thuộc chi Vaccinium 

0 0 0 0 0   

0810.50.00 - Quả kiwi 0 0 0 0 0   

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 0 0 0 0 MM, KR 

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM 

0810.90 - Loại khác:             

0810.90.10 
- - Quả nhãn; quả nhãn Mata 

Kucing 
0 0 0 0 0 

KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.20 - - Quả vải 0 0 0 0 0 KH, LA, KR 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.50 
- - Quả mít (kể cả Cempedak và 

Nangka) 
0 0 0 0 0 

KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.60 - - Quả me 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.70 - - Quả khế 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

  - - Loại khác:             

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.92 - - - Quả thanh long 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM, KR 

0810.90.94 

- - - Quả lựu (Punica spp .), quả 

mãng cầu hoặc quả na  (Annona  

spp .),  quả  roi  (bell  fruit)  

(Syzygium spp., Eugenia spp. ), 

quả thanh trà (Bouea spp .), quả 

chanh   leo   (dây)   (Passiflora   

spp. ),   quả   sấu   đỏ 

(Sandoricum  spp .),  quả  táo  ta  

(Ziziphus  spp .)  và quả dâu da 

đất (Baccaurea spp .) 

0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM 
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0810.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 
KH, LA, 

MM 

                

08.11 

Quả  và  quả  hạch  (nuts),  đã  

hoặc  chưa  hấp  chín 

hoặc  luộc  chín  trong  nước,  

đông  lạnh,  đã  hoặc chưa thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

            

0811.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 0 0   

0811.20.00 

- Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ 

(loganberries), quả 

lý chua đen, trắng hoặc đỏ và quả 

lý gai 

0 0 0 0 0   

0811.90.00 - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

                

08.12 

Quả và quả hạch (nuts), được 

bảo quản tạm thời (ví  dụ,  bằng  

khí  sunphurơ,  ngâm  nước  

muối, nước lưu huỳnh hoặc 

dung dịch bảo quản khác), 

nhưng không ăn ngay được. 

            

0812.10.00 - Quả anh đào 0 0 0 0 0   

0812.90 - Quả khác:             

0812.90.10 - - Quả dâu tây 0 0 0 0 0 LA 

0812.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

                

08.13 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc 

nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp 

các loại quả hạch (nuts) hoặc 

quả 

khô thuộc Chương này. 

            

0813.10.00 - Quả mơ 0 0 0 0 0   

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0 0 0 0 0   

0813.30.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 0 0 KR 

0813.40 - Quả khác:             

0813.40.10 - - Quả nhãn 0 0 0 0 0 LA, KR, TH 

0813.40.20 - - Quả me 0 0 0 0 0 LA, KR, TH 

0813.40.90 - - Quả khác 0 0 0 0 0 LA, KR, TH 

0813.50 

-  Hỗn  hợp  các  loại  quả  hạch  

(nuts)  hoặc  quả  khô 

thuộc Chương này: 

            

0813.50.10 

-  -  Hạt  điều  hoặc  quả  hạch  

Brazil  (Brazil  nuts) 

chiếm đa số về trọng lượng 

0 0 0 0 0 LA 
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0813.50.20 
- - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa 

số về trọng lượng 
0 0 0 0 0 LA 

0813.50.30 
- - Quả chà là chiếm đa số về 

trọng lượng 
0 0 0 0 0 LA 

0813.50.40 

- - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả 

quýt các loại (kể 

cả quất) chiếm đa số về trọng 

lượng 

0 0 0 0 0 LA 

0813.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

                

0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam 

quýt hoặc các loại dưa  (kể  cả  

dưa  hấu),  tươi,  đông  lạnh,  

khô  hoặc bảo  quản  tạm  thời  

trong  nước  muối,  nước  lưu 

huỳnh hoặc trong các dung dịch 

bảo quản khác. 

0 0 0 0 0 PH 

                

  
Các chế phẩm từ rau, quả, quả 

hạch (nuts) hoặc 

các phần khác của cây 

            

                

20.01 

Rau,  quả,  quả  hạch  (nuts)  và  

các  phần  ăn  được khác  của  

cây,  đã  chế  biến  hoặc  bảo  

quản  bằng 

giấm hoặc axit acetic. 

            

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 0 0 0 0 LA 

2001.90 - Loại khác:             

2001.90.10 - - Hành tây 0 0 0 0 0 LA, KR 

2001.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

                

20.02 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  

bảo  quản  bằng  cách khác  trừ  

loại  bảo  quản  bằng  giấm  

hoặc  axit 

axetic. 

            

2002.10.00 
- Cà chua, nguyên quả hoặc dạng 

miếng 
0 0 0 0 0 LA 

2002.90 - Loại khác:             

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 0 0 0 0 0 KH, LA, PH 

2002.90.20 - - Bột cà chua 0 0 0 0 0 KH, LA 

2002.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 KH, LA 
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20.03 

Nấm và nấm cục (truffles), đã 

chế biến hoặc bảo quản  bằng  

cách  khác  trừ  bảo  quản  bằng  

giấm 

hoặc axit axetic. 

            

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 0 LA 

2003.90 - Loại khác:             

2003.90.10 - -  Nấm cục (truffles) 0 0 0 0 0   

2003.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

                

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác trừ bảo 

quản bằng giấm hoặc axit 

axetic, đã đông lạnh, trừ các sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

            

2004.10.00 - Khoai tây 0 0 0 0 0 LA 

2004.90 
- Rau khác và hỗn hợp các loại 

rau: 
            

2004.90.10 
- - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 
0 0 0 0 0 LA, TH 

2004.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, TH 

                

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác  trừ  bảo  

quản  bằng  giấm  hoặc  axit  

axetic, không đông lạnh, trừ  

các sản  phẩm thuộc  nhóm 

20.06. 

            

2005.10 - Rau đồng nhất:             

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 LA 

2005.10.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

2005.20 - Khoai tây:             

  
- - Dạng lát, dạng mảnh, dạng 

thanh và dạng que: 
            

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 LA 

2005.20.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

  - -  Loại khác:             

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 LA 

2005.20.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 0 LA 

  
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) : 
            

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 0 LA 
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2005.59 - - Loại khác:             

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 LA 

2005.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

2005.60.00 - Măng tây 0 0 0 0 0 LA 

2005.70.00 - Ô liu 0 0 0 0 0 LA 

2005.80.00 
- Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) 
0 0 0 0 0 LA 

  
- Rau khác và hỗn hợp các loại 

rau: 
            

2005.91.00 - - Măng tre 0 0 0 0 0 LA, MY 

2005.99 - - Loại khác:             

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 LA, MY 

2005.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, MY 

                

2006.00.00 

Rau,  quả,  quả  hạch  (nuts),  vỏ  

quả  và  các  phần khác của cây,  

được bảo quản bằng đường 

(dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc 

bọc đường). 

0 0 0 0 0 PH, KR 

                

20.07 

Mứt,  thạch  trái  cây,  mứt  từ  

quả  thuộc  chi  cam quýt,  bột  

nghiền  và  bột  nhão  từ  quả  

hoặc  quả hạch  (nuts),  thu  

được  từ  quá  trình  đun  nấu,  

đã hoặc  chưa  pha  thêm  

đường  hay  chất  tạo  ngọt 

khác. 

            

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0 0 0 0 0 LA 

  - Loại khác:             

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0 0 0 0 0   

2007.99 - - Loại khác:             

2007.99.10 

- - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão 

xoài, dứa hoặc dâu 

tây 

0 0 0 0 0 LA 

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 0 0 0 0 0 LA, KR 

2007.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 
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20.08 

Quả, quả hạch (nuts)  và các 

phần ăn được khác của  cây,  đã  

chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng  

cách khác, đã hoặc chưa pha 

thêm đường hay chất tạo ngọt 

khác hoặc rượu, chưa được chi 

tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

            

  

- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, 

đã hoặc chưa pha 

trộn với nhau: 

            

2008.11 - - Lạc:             

2008.11.10 - - - Lạc rang 0 0 0 0 0 KH, LA 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 0 0 0 0 0 KH, LA 

2008.11.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 KH, LA, KR 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:             

2008.19.10 - - - Hạt điều 0 0 0 0 0 LA 

  - - - Loại khác:             

2008.19.91 - - - - Đã rang 0 0 0 0 0 LA 

2008.19.99 - - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

2008.20 - Dứa:             

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:             

2008.30.10 

- - Đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.30.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.40.00 - Quả lê 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.50.00 - Mơ 0 0 0 0 0 LA 

2008.60 - Anh đào (Cherries):             

2008.60.10 

- - Đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

0 0 0 0 0 LA 

2008.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:             

2008.70.10 

- - Đã pha thêm đường hoặc chất 

tạo ngọt khác hoặc 

rượu 

0 0 0 0 0 LA 

2008.70.90 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

2008.80.00 - Dâu tây 0 0 0 0 0 LA 
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- Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp 

trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 

            

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0 0 0 0 0 LA 

2008.93 

-  -  Quả  nam  việt  quất  

(Vaccinium  macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 

Vitis-idaea ): 

            

2008.93.10 

-  -  -  Đã  pha  thêm  đường  hoặc  

chất  tạo  ngọt  khác 

hoặc rượu 

0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.93.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:             

2008.97.10 

- - - Từ thân cây, rễ cây và các 

phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) 

đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.97.20 

-  -  -  Loại  khác,  đã  pha  thêm  

đường  hoặc  chất  tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 0 LA 

2008.97.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.99 - - Loại khác:             

2008.99.10 - - - Quả vải 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.99.20 - - - Quả nhãn 0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.99.30 

- - - Từ thân cây, rễ cây và các 

phần ăn được khác của cây, không 

bao gồm quả hoặc quả hạch (nuts) 

đã hoặc chưa pha thêm đường 

hoặc chất tạo ngọt khác 

hoặc rượu 

0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.99.40 

-  -  -  Loại  khác,  đã  pha  thêm  

đường  hoặc  chất  tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 0 LA, KR 

2008.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

                

20.09 

Các  loại  nước  ép  trái  cây  (kể  

cả  hèm  nho)  và nước  rau  ép,  

chưa  lên  men  và  chưa  pha  

thêm rượu,  đã  hoặc  chưa  pha  

thêm  đường  hoặc  chất tạo 

ngọt khác. 
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  - Nước cam ép:             

2009.11.00 - - Đông lạnh 0 0 0 0 0 KR 

2009.12.00 
- - Không đông lạnh, với trị giá 

Brix không quá 20 
0 0 0 0 0   

2009.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 KR 

  
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả 

bưởi chùm): 
            

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 LA 

2009.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

  
- Nước ép từ một loại quả thuộc 

chi cam quýt khác: 
            

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0   

2009.39.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

  - Nước dứa ép:             

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 KR 

2009.49.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0 0 0 0 0 LA 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):             

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0 0 0 0 0   

2009.69.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0   

  - Nước táo ép:             

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 0 LA 

2009.79.00 - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

  
- Nước ép từ một loại quả hoặc 

rau khác: 
            

2009.81 

-  -  Quả  nam  việt  quất  

(Vaccinium  macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium 

Vitis-idaea ): 

            

2009.81.10 
- - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 
0 0 0 0 0 LA, KR 

2009.81.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

2009.89 - - Loại khác:             

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 0 0 0 0 0 LA, KR 

  - - - Loại khác:             

2009.89.91 
- - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ 

sinh hoặc trẻ nhỏ 
0 0 0 0 0 LA, KR 

2009.89.99 - - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA, KR 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:             

2009.90.10 
- - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh 

hoặc trẻ nhỏ 
0 0 0 0 0 LA 

  - - Loại khác:             
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2009.90.91 - - - Dùng ngay được 0 0 0 0 0 LA 

2009.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 0 LA 

 

11.1.2. Cam kết từ phía Hàn Quốc 

Trong AKFTA, Hàn Quốc cam kết khá thận trọng với mặt hàng rau quả. Theo đó, tính đến 

năm 2016, chỉ có 54,5% số dòng thuế rau quả về 0%. Các dòng thuế còn lại vẫn được duy trì 

áp dụng thuế quan, dù thuế suất đã giảm hơn nhiều so với trước đó. 

Bảng 42: Lộ trình cắt giảm thuế của Hàn Quốc áp dụng với  

mặt hàng rau quả theo AKFTA 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA từ  

2016 trở đi (%) 

0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.   

0701100000  Để làm giống 243,2 

0701900000 Loại khác 243,2 

0702000000 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 5 

0703 
Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, 

tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. 
  

070310  Hành tây và hành, hẹ:   

0703101000 Hành tây - 

0703102000 Hành, hẹ 0 

070320 Tỏi   

0703201000 Củ giống - 

0703209000 Loại khác - 

070390 Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác   

0703901000 Tỏi tây 0 

0703909000 Loại khác 0 

0704 
Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn 

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 
  

0704100000 Súp lơ và súp lơ xanh 5 

0704200000 Cải Brucxen 5 

070490 Loại khác   

0704901000 Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 0 

0704902000 Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 0 
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0704909000 Loại khác 0 

0705 
Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  sativa )  và  rau  diếp 

xoăn (Cichorium spp .), tươi hoặc ướp lạnh. 
  

07051 Rau diếp, rau xà lách:   

0705110000 Xà lách cuộn (head lettuce) 0 

0705190000 Loại khác 0 

07052 Rau diếp xoăn:   

0705210000 
Rau  diếp  xoăn  rễ  củ  (Cichorium  intybus  var. 

foliosum) 
0 

0705290000 Loại khác 0 

0706 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa lát, diếp củ (salsify), cần củ 

(celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được 

tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

  

070610 Cà rốt và củ cải   

0706101000 Cà rốt 0 

0706102000 Củ cải 0 

070690 Loại khác   

0706901000 Củ cải ri (radish) 0 

0706902000 
Cải ngựa Nhật Bản (Wasabi) và cải ngựa Raifort 

(Horseradishes) 
0 

0706903000 Đẳng sâm (Codonopsis) 0 

0706904000 Cát cánh (Platycodon grandiflorum) 0 

0706909000 Loại khác 0 

0707000000 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. 0 

0708 
Rau  đậu,  đã  hoặc  chưa  bóc  vỏ,  tươi  hoặc  ướp 

lạnh. 
  

0708100000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0708200000 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 

0708900000 Các loại rau đậu khác 0 

0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.   

0709200000 Măng tây 5 

0709300000 Cà tím 0 

0709400000 Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 
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07095 Nấm và nấm cục (truufles):   

070951 Nấm thuốc chi Agaricus   

0709517000 Nấm mỡ (Agaricus bisporus) 5 

0709519000 Loại khác 0 

070959 Loại khác   

0709591000 Nấm thông (Pine mushrooms) 0 

0709592000 Nấm hương (Oak mushrooms) 5 

0709593000 Nấm linh chi (Linh chiu mushrooms) 0 

07095940 Nấm bào ngư (Oyster mushrooms)   

0709594010 Nấm đùi gà (King oyster mushrooms) 0 

0709594090 Loại khác 0 

0709595000 Nấm kim châm (winter mushrooms) 0 

0709596000 Nấm cục (truffle) 0 

0709599000 Loại khác 0 

070960 Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi Pimenta :   

0709601000 Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) - 

0709609000 Loại khác - 

0709700000 
Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0 

07099 Loại khác   

0709910000 Hoa atisô 0 

0709920000 Ô liu 0 

0709930000 Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .) 5 

070999 Loại khác   

0709991000 Ngô ngọt 0 

0709992000 Đậu bắp (Okra) 0 

0709999000 Loại khác   

  - Quả bí ngô, quả bi và quả bầu (Cucurbita spp.) 5 

  - Loại khác 0 

0710 
Rau  các  loại  (đã  hoặc  chưa  hấp  chín  hoặc  luộc 

chín trong nước), đông lạnh. 
  

0710100000 Khoai tây 0 

07102 Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ   
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0710210000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

0710220000 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 

0710290000 Loại khác 0 

0710300000 
Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 

vịt  lê (rau chân vịt trồng trong vườn) 
0 

0710400000 Ngô ngọt 0 

071080 Loại rau khác   

0710801000 Hành tây 5 

0710802000 Tỏi - 

0710803000 Măng, tre (Bamboo shoots) 0 

0710804000 Cà rốt 0 

0710805000 Cây dương xỉ diều hâu (Bracken) 0 

0710806000 Nấm thông (Pine mushrooms) 0 

0710807000 Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi Pimenta - 

0710809000 Loại khác 0 

0710900000 Hỗn hợp các loại rau 0 

0711 

Rau các  loại  đã  bảo  quản  tạm thời  (ví  dụ,  bằng khí  

sunphurơ,  ngâm nước  muối,  ngâm nước  lưu huỳnh  

hoặc  ngâm  trong  dung  dịch  bảo  quản khác), nhưng 

không ăn ngay được. 

  

0711200000 Ô liu 0 

0711400000 Dưa chuột và dưa chuột ri 0 

07115 Nấm và nấm cục (truffles)   

0711510000 Nấm thuộc chi Agaricus 0 

071159 Loại khác   

0711591000 Nấm cục (truffle) 0 

0711599000 Loại khác 0 

071190 Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0711901000 Tỏi - 

0711903000 Măng, tre (Bamboo shoots) 0 

0711904000 Cà rốt 0 

07119050 Loại rau khác   

0711905010 Cây dương xỉ diều hâu (Bracken) 0 

0711905020 Hoa dương xỉ 0 

071190509 Loại khác   
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0711905091 Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi Pimenta - 

0711905099 Loại khác 0 

0711909000 Hỗn hợp các loại rau 0 

0712 
Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng 

bột, nhưng chưa chế biến thêm. 
  

0712200000 Hành tây - 

07123 
Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) 

và nấm cục (truffles) 
  

071231 Nấm thuộc chi Agaricus   

0712311000 Nấm mỡ (Agaricus bisporus) 0 

0712319000 Loại khác 0 

0712320000 Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 

0712330000 Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 

071239 Loại khác   

07123910 Nấm   

0712391010 Nấm thông (Pine mushrooms) 0 

0712391020 Nấm hương (Oak mushrooms) 5 

0712391030 Nấm linh chi (Linh chiu mushrooms) 0 

0712391040 Nấm bào ngư (Oyster mushrooms) 0 

0712391050 Nấm kim châm (winter mushrooms) 0 

0712391090 Loại khác 0 

0712392000 Nấm cục (truffle) 0 

071290 Rau khác; hỗn hợp các loại rau:   

0712901000 Tỏi - 

07129020 Loại rau khác   

0712902010 Cây dương xỉ diều hâu (Bracken) 24% or 1,446won/kg, 

0712902020 Củ cải ri (radish) 0 

0712902030 Hành hoa (Welsh onions) 5 

0712902040 Cà rốt 5 

0712902050 Bí ngô (Pumpkins) 5 

0712902060 Cải bắp 0 

0712902070 Thân cây khoai sọ 5 

0712902080 Thân cây khoai lang 0 
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071290209 Loại khác   

0712902091 Ngô ngọt, phù hợp để gieo trồng 296 

0712902092 Ngô ngọt, trừ dùng cho gieo trồng 296 

0712902093 Khoai tây 0 

0712902094 Hoa dương xỉ 0 

0712902095 Đẳng sâm (Codonopsis) 0 

0712902099 Loại khác 0 

0712909000 Hỗn hợp các loại rau 0 

0713 
Các  loại  rau  đậu  khô,  đã  bóc  vỏ  quả,  đã  hoặc 

chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. 
  

071310 Đậu Hà Lan (Pisum sativum):   

0713101000 Phù hợp để gieo trồng 0 

0713102000 Phù hợp cho chăn nuôi 0 

0713109000 Loại khác 0 

0713200000 Đậu gà (chickpeas) (garbanzos) 0 

07133 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)   

071331 
Đậu  thuộc  loài  Vigna  mungo  (L.) Hepper  hoặc Vigna 

radiata (L.) Wilczek 
  

0713311000 Phù hợp để gieo trồng 486 

0713319000 Loại khác 486 

071332 
Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus  hoặc Vigna 

angularis ) 
  

0713321000 Phù hợp để gieo trồng 336,6 

0713329000 Loại khác 336,6 

071333 Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):   

0713331000 Phù hợp để gieo trồng 0 

0713339000 Loại khác 0 

0713340000 
Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia 

subterranea) 
21,6 

0713350000 Đậu đũa (Vigna unguiculata) 21,6 

0713390000 Loại khác 21,6 

0713400000 Đậu lăng 5 
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0713500000 
Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  major)  và  đậu  ngựa  (Vicia  

faba var. equina, Vicia faba var. minor) 
0 

0713600000 Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan) 0 

0713900000 Loại khác 0 

0714 

Sắn,  củ  dong,  củ  lan,  atisô  Jerusalem,  khoai lang và 

các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh  bột  hoặc  

inulin  cao,  tươi,  ướp  lạnh,  đông lạnh  hoặc  khô,  đã  

hoặc  chưa  thái  lát  hoặc  làm thành dạng viên; lõi cây 

cọ sago. 

  

071410  Sắn:   

0714101000 Tươi 20 

07141020 Khô   

0714102010 Lát đã được làm khô 20 

0714102020 Dạng viên 709,9 

0714102090 Loại khác 20 

0714103000 Ướp lạnh 20 

0714104000 Đông lạnh 20 

071420 Khoai lang   

0714201000 Tươi 308% or 270won/kg, 

0714202000 Khô 308 

0714203000 Ướp lạnh 308 

0714204000 Đông lạnh 5 

0714209000 Loại khác 308 

071430 Củ từ (Dioscorea spp.) :   

0714301000 Đông lạnh 5 

0714309000 Loại khác 192,5 

071440 Khoai sọ (Colacasia spp .):   

0714401000 Đông lạnh 5 

0714409000 Loại khác 192,5 

071450 Khoai môn (Xanthosoma spp .):   

0714501000 Đông lạnh 5 

0714509000 Loại khác 192,5 

071490 Loại khác   

07149010 Dong   

0714901010 Đông lạnh 5 

0714901090 Loại khác 5 

07149090 Loại khác   



 

656 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA từ  

2016 trở đi (%) 

0714909010 Đông lạnh 5 

0714909090 Loại khác 192,5 

0801 
Dừa,  quả  hạch  Brazil  (Brazil  nuts)  và  hạt  điều, 

tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
  

08011 Dừa   

0801110000 Đã qua công đoạn làm khô 0 

0801120000 Dừa còn nguyên sọ 0 

0801190000 Loại khác 0 

08012 Quả hạch Brazil   

0801210000 Chưa bóc vỏ 0 

0801220000 Đã bóc vỏ 0 

08013 Hạt điều   

0801310000 Chưa bóc vỏ 5 

0801320000 Đã bóc vỏ 5 

0802 
Quả  hạch  (nuts)  khác,  tươi  hoặc  khô,  đã  hoặc chưa 

bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
  

08021 Quả hạch nhân   

0802110000 Chưa bóc vỏ 0 

0802120000 Đã bóc vỏ 0 

08022 Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.)   

0802210000 Chưa bóc vỏ 0 

0802220000 Đã bóc vỏ 0 

08023 Quả óc chó   

0802310000 Chưa bóc vỏ 36 

0802320000 Đã bóc vỏ 24 

08024 Hạt dẻ (Castanea spp. )   

0802410000 Chưa bóc vỏ 175.5% or 

0802420000 Đã bóc vỏ 175.5% or 

08025 Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười)   

0802510000 Chưa bóc vỏ 0 

0802520000 Đã bóc vỏ 0 

08026 Hạt macadamia (Macadamia nuts)   

0802610000 Chưa bóc vỏ 0 

0802620000 Đã bóc vỏ 0 

0802700000 Hạt cây côla (Cola spp .) 0 

0802800000 Quả cau 0 

080290 Loại khác   

08029010 Hạt thông   
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0802901010 Chưa bóc vỏ 453.4% or 

0802901020 Đã bóc vỏ 453.4% or 

08029020 Bạch quả   

0802902010 Chưa bóc vỏ 0 

0802902020 Đã bóc vỏ 0 

0802909000 Loại khác 0 

0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.   

0803100000 Chuối lá - 

0803900000 Loại khác - 

0804 
Quả  chà  là,  sung,  vả,  dứa,  bơ,  ổi,  xoài  và  măng 

cụt, tươi hoặc khô. 
  

0804100000 Quả chà là 24 

0804200000 Quả sung, vả 0 

0804300000 Quả dứa - 

0804400000 Quả bơ 0 

080450 Quả ổi, xoài và măng cụt   

0804501000 Quả ổi 24 

0804502000 Quả xoài 24 

0804503000 Quả măng cụt 24 

0805 Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô.   

0805100000 Quả cam 50 

080520 
Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và 

các loại giống lai chi cam quýt tương tự 
  

0805201000   - 

0805209000 Loại khác - 

0805400000 Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0 

080550 
Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  Citrus  limonum) 

và qủa chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ) 
  

0805501000 Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum ) 5 

08055020 Quả  chanh  xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia )   

0805502010 Citrus aurantifolia 0 
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0805502020 Citrus latifolia 0 

0805900000 Loại khác - 

0806 Quả nho, tươi hoặc khô.   

0806100000 Tươi 36 

0806200000 Khô 5 

0807 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi   

08071 Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu)    

0807110000 Quả dưa hấu 0 

0807190000 Loại khác 5 

0807200000 Quả đu đủ 24 

0808 Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi.   

0808100000  Quả táo (apples) 45 

0808300000  Quả lê 45 

0808400000  Quả mộc qua 0 

0809 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và 

mận gai, tươi. 
  

0809100000  Quả mơ 0 

08092 Anh đào   

0809210000 Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 5 

0809290000 Loại khác 5 

0809300000 Quả đào, kể cả xuân đào 36 

080940 Quả mận và quả mận gai:   

0809401000 Quả mận 0 

0809402000 Quả mận gai 5 

0810 Quả khác, tươi.   

0810100000 Quả dâu tây 5 

0810200000 Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) 0 

0810300000 Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ 0 

0810400000 
  Quả  nam  việt  quất,  quả  việt  quất  và  các  loại  quả 

khác thuộc chi Vaccinium 
0 

0810500000  Quả kiwi 5 

0810600000  Quả sầu riêng 36 

081070 Quả hồng vàng   

0810701000 Quả hông Nhật Bản (sweet persimmons) 36 
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0810709000 Loại khác 5 

081090 Loại khác   

0810903000 Quả chôm chôm 489.2% or 

0810905000 Quả mơ 5 

0810909000 Loại khác 36 

0811 

Quả  và  quả  hạch  (nuts),  đã  hoặc  chưa  hấp  chín 

hoặc  luộc  chín  trong  nước,  đông  lạnh,  đã  hoặc 

chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

  

0811100000  Quả dâu tây 5 

0811200000 
Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
0 

081190 Loại khác   

0811901000 Hạt dẻ 24 

0811902000 Quả táo ta (Jujubes) 24 

0811903000 Hạt quả thông (Pine-nuts) 24 

0811909000 Loại khác 24 

0812 

Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví  

dụ,  bằng  khí  sunphurơ,  ngâm  nước  muối, nước lưu 

huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn 

ngay được. 

  

0812100000 Quả anh đào 5 

081290 Quả khác   

0812901000 Quả dâu tây 5 

0812909000 Loại khác 0 

0813 

Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; 

hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này. 

  

0813100000 Quả mơ 0 

0813200000 Quả mận đỏ 0 

0813300000 Quả táo (apples) 36 

081340 Quả khác   

0813401000 Quả hồng vàng 40 

0813402000 Quả táo ta (Jujubes) 489.2% or 

0813409000 Loại khác 36 

0813500000 
Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc 

Chương này 
5 
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081400 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa 

(kể   cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong  nước  muối,  nước  lưu  huỳnh  hoặc  

trong  các  dung dịch bảo quản khác. 

  

0814001000 Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt 5 

0814002000 Vỏ các loại dưa (kể cả dưa hấu) 0 

2001 

Rau,  quả,  quả  hạch  (nuts)  và  các  phần  ăn  được 

khác  của  cây,  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng 

giấm hoặc axit acetic. 

  

2001100000 Dưa chuột và dưa chuột ri 0 

200190 Loại khác   

2001901000 Quả và quả hạch (nuts) 24 

20019090 Loại khác   

2001909010 Hành, hẹ 0 

2001909020 Cà chua 0 

2001909030 Hoa súp-lơ (Cauliflower) 0 

2001909040 Ngô ngọt 5 

2001909050 Dưa chuột ngâm (Rakkyo) 0 

2001909060 Tỏi  24 

2001909070 Hành tây 24 

2001909090 Loại khác 15 

2002 
Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng  cách 

khác  trừ  loại  bảo  quản  bằng  giấm  hoặc  axit axetic. 
  

2002100000 Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 0 

200290 Loại khác   

2002901000  Bột cà chua dạng sệt (tỷ lệ chất rắn hòa tan từ 24% trở lên) 0 

2002909000 Loại khác 0 

2003 

Nấm và nấm cục (truffles), đã chế biến hoặc bảo quản  

bằng  cách  khác  trừ  bảo  quản  bằng  giấm hoặc axit 

axetic. 

  

200310 Nấm thuộc chi Agaricus   

2003104000 Nấm mỡ (Agaricus bisporus) 0 

2003109000 Loại khác 0 

200390 Loại khác   

2003901000 Nấm hương (Oak mushrooms) 0 
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2016 trở đi (%) 

2003902000 Nấm thông (Pine mushrooms) 0 

2003903000 Nấm cục (truffle) 0 

2003909000 Loại khác 0 

2004 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic, đã đông lạnh, 

trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

2004100000 Khoai tây 5 

200490 Rau khác và hỗn hợp các loại rau   

2004901000 Ngô ngọt 0 

2004909000 Loại khác 0 

2005 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác  

trừ  bảo  quản  bằng  giấm  hoặc  axit  axetic, không 

đông lạnh, trừ  các sản  phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

200510  Rau đồng nhất:   

2005101000 Ngũ cốc nghiền cho trẻ sơ sinh 0 

2005109000 Loại khác 0 

200520 Khoai tây   

2005201000 Croquettes chuẩn bị từ mảnh 0 

2005209000 Loại khác 0 

2005400000 Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 

20055 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.)    

200551 Đậu hạt, đã bóc vỏ   

2005511000 Từ đậu xanh nhỏ 0 

2005512000 Từ đậu đỏ nhỏ 0 

2005519000 Loại khác 0 

200559 Loại khác   

2005591000 Từ đậu xanh nhỏ 0 

2005592000 Từ đậu đỏ nhỏ 0 

2005599000 Loại khác 0 

2005600000 Măng tây 0 

2005700000 Ô liu 0 

2005800000 Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 5 

20059 Rau khác và hỗn hợp các loại rau   

2005910000 Măng tre 0 

200599 Loại khác   

2005991000 Kim-chi 16 

2005992000 Dưa cải Đức (Sauekraut) 0 
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA từ  

2016 trở đi (%) 

2005999000 Loại khác 0 

200600 

Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả và các phần  khác  

của cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm 

đường, ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

  

2006001000 Hạt dẻ cô đường (Marrons glacés) 24 

2006002000 Dứa 24 

2006003000 Gừng 15 

2006004000 Rễ sen 0 

2006005000 Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 

20060060 Đậu (Vigna spp., Phaseolus spp.)   

2006006010 Đậu bóc vỏ 0 

2006006090 Loại khác 0 

2006007000 Măng tây 0 

2006008000 Ô liu 0 

20060090 Loại khác   

2006009010 Ngô ngọt (Zeamays var. Sac charata) 0 

2006009020 Măng tây 0 

2006009030 Loại rau khác 0 

2006009090 Loại khác 0 

2007 

Mứt,  thạch  trái  cây,  mứt  từ  quả  thuộc  chi  cam 

quýt,  bột  nghiền  và  bột  nhão  từ  quả  hoặc  quả 

hạch  (nuts),  thu  được  từ  quá  trình  đun  nấu,  đã 

hoặc  chưa  pha thêm  đường  hay  chất  tạo  ngọt 

khác. 

  

2007100000 Chế phẩm đồng nhất 0 

20079 Loại khác   

200791 Từ quả thuộc chi cam quýt   

2007911000 Mứt, thạch trái cây và mứt từ quả thuộc chi cam quýt 5 

2007919000 Loại khác 0 

200799 Loại khác   

2007991000 Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu tây 24 

2007999000 Loại khác 0 

2008 

Quả, quả hạch (nuts)  và các phần ăn được khác của  

cây,  đã  chế  biến  hoặc  bảo  quản  bằng  cách khác, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất tạo ngọt khác hoặc 

rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA từ  

2016 trở đi (%) 

20081 
Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau 
  

200811 Lạc   

2008111000 Bơ lạc 0 

2008119000 Loại khác 51,1 

200819 Loại khác, kể cả hỗn hợp   

2008191000 Hạt dẻ 0 

2008192000 Quả dừa 0 

2008199000 Loại khác 0 

2008200000 Dứa 36 

200830 Quả thuộc chi cam quýt   

2008301000 Quả cam vàng Yuzu (Citrus junos) 36 

2008309000 Loại khác 36 

2008400000 Quả lê 36 

2008500000 Quả mơ 5 

2008600000 Quả anh đào 5 

200870 Đào, kể cả quả xuân đào   

2008701000 Đóng trong bao kín khí, đã pha thêm đường 0 

2008709000 Loại khác 0 

2008800000 Dâu tây 5 

20089 
Loại khác, bao gồm cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân 

nhóm 2008.19: 
  

2008910000 Lõi cây cọ 0 

2008930000 
Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  macrocarpon,  

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ) 
36 

200897 Dạng hỗn hợp   

20089710 Rượu cốc tay (cocktail) hoa quả   

2008971010 Đóng trong bao kín khí, đã pha thêm đường 40 

2008971090 Loại khác 36 

2008972000 Sa-lát hoa quả 5 

2008979000 Loại khác 36 

200899 Loại khác   

2008991000 Quả nho 36 

2008992000 Quả táo (apples) 22,5 

2008993000 Bỏng ngô 36 

2008994000 Hạt tiêu ướp muối Nhật Bản 36 

2008999000 Loại khác 36 
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA từ  

2016 trở đi (%) 

2009 

Các  loại  nước  ép  trái  cây  (kể  cả  hèm  nho)  và nước  

rau  ép,  chưa  lên  men  và  chưa  pha  thêm rượu,  đã  

hoặc  chưa  pha  thêm  đường  hoặc  chất tạo ngọt khác. 

  

20091 Nước cam ép   

2009110000 Đông lanh 27 

2009120000 Không đông lanh, với trị giá Brix không quá 20 5 

2009190000 Loại khác 27 

20092 Nước ép bưởi (kể cả nước quả bưởi chùm)   

2009210000 Với trị giá Brix không quá 20 0 

2009290000 Loại khác 0 

20093 Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác   

200931 Với trị giá Brix không quá 20   

2009311000 Nước chanh 5 

2009312000 Nước chanh lá cam 5 

2009319000 Loại khác 5 

200939 Loại khác   

2009391000 Nước chanh 0 

2009392000 Nước chanh lá cam 5 

2009399000 Loại khác 5 

20094 Nước ép dứa   

2009410000 Với trị giá Brix không quá 20 40 

2009490000 Loại khác 5 

2009500000 Nước cà chua ép 0 

20096 Nước ép nho (kể cả hèm nho)   

2009610000 Với trị giá Brix không quá 30 0 

2009690000 Loại khác 5 

20097 Nước ép táo   

2009710000 Với trị giá Brix không quá 20 5 

2009790000 Loại khác 0 

20098 Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác   

2009810000 
Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  macrocarpon,  

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ) 
40 

200989 Loại khác   
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Thuế suất AKFTA từ  

2016 trở đi (%) 

20098910 

Nước ép từ một loại quả khác, trừ quả  nam  việt  quất  

(Vaccinium  macrocarpon,  Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ) 

  

2009891010 Nước ép đào 40 

2009891020 Nước ép dâu tây 0 

2009891090 Loại khác 40 

2009892000 Nước ép rau 0 

200990 Nước ép hỗn hợp   

20099010 Từ trái cây   

2009901010 Chủ yếu trên cơ sở nước cam 0 

2009901020 Chủ yếu trên cơ sở nước ép táo 0 

2009901030 Chủ yếu trên cơ sở nước ép nho 0 

2009901090 Loại khác 0 

2009902000 Từ rau 0 

2009909000 Loại khác 0 

 

11.2. Quy tắc xuất xứ 

11.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy 

tắc xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên 

xuất khẩu; hoặc 

- Trường hợp 2: Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của Bên xuất khẩu chỉ từ những 

nguyên liệu có xuất xứ từ ASEAN hoặc Hàn Quốc; hoặc 

- Trường hợp 3: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của Bên xuất khẩu nhưng đáp ứng được các yêu cầu về quy tắc xuất xứ được quy 

định cụ thể trong Phụ lục về Quy tắc xuất xứ cụ thể từng mặt hàng (Phụ lục II Thông 

tư số 20/2014/TT-BCT) hoặc Phụ lục về các hàng hóa đặc biệt (Phụ lục IV Thông tư 

số 20/2014/TT-BCT). 

Đối với trường hợp 3, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- Tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC):  

Tiêu chí này đòi hỏi ít nhất 40% giá trị sản phẩm cuối cùng phải có xuất xứ trong các 

Nước thành viên AKFTA. Tiêu chí này được sử dụng kết hợp với phương pháp cộng 
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gộp chéo (diagonal cumulation), theo đó “một sản phẩm có xuất xứ trong lãnh thổ một 

Nước thành viên được sử dụng trong lãnh thổ một nước Thành viên khác làm nguyên 

liệu tạo ra sản phẩm cuối cùng được phép hưởng đối xử ưu đãi về thuế, sẽ được coi 

như có xuất xứ trong lãnh thổ của Thành viên cuối cùng nơi mà sản phẩm cuối cùng 

được sản xuất hoặc chế biến”. Cộng gộp chéo rộng rãi hơn cộng gộp song phương 

(bilateral cumulation) vốn chỉ tính đến giá trị gia tăng tạo ra trong 2 Nước thành viên. 

- Tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC):  

Tiêu chí này đòi hỏi sản phẩm phải thuộc mã số HS khác với mã số HS  của nguyên 

liệu nhập khẩu (2 số, 4 số hoặc 6 số). Chuyển đổi mã số hàng hóa có thể thực hiện ở 

các cấp độ khác nhau: từ cấp độ rộng hơn đến cấp độ cụ thể hơn, chương (cấp 2 số 

HS), nhóm (cấp 4 số), phân nhóm (cấp 6 số). Về nguyên tắc, việc chuyển đổi mã số 

hàng hóa ở cấp độ rộng hơn sẽ nghiêm ngặt hơn. 

Công thức tính hàm lượng giá trị khu vực (RVC) như sau: 

a) Cách tính trực tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Up) 

RVC =  
𝑉𝑂𝑀 

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó: VOM là trị giá của các nguyên liệu có xuất xứ (bao gồm trị giá của chi phí nguyên 

liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí kinh doanh trực tiếp, cước vận chuyển và 

lợi nhuận). 

b) Cách tính gián tiếp (còn gọi là phương pháp Build - Down) 

RVC =  
(𝐹𝑂𝐵−𝑉𝑁𝑀)

𝐹𝑂𝐵
 x100% 

Trong đó VNM là trị giá nguyên liệu không có xuất xứ, cụ thể là: (i) Giá CIF tính tại thời 

điểm nhập khẩu nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào; hoặc (ii) Giá tại thời điểm 

mua sớm nhất của nguyên vật liệu, bộ phận hoặc hàng hóa đầu vào chưa xác định được xuất 

xứ trong lãnh thổ của nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công hoặc chế biến. 

11.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Ngoài các nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa như trên, AKFTA còn quy định 

Quy tắc cụ thể riêng cho một số sản phẩm, trong đó có rau quả.  
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Bảng 43: Quy tắc cụ thể mặt hàng với sản phẩm rau quả trong AKFTA 

Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

Chương 

07 

Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn được WO 

Chương 

08 

Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt 

hoăc các loại dứa 

  

08.01 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã 

hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

  

  - Dừa:   

0801.11 - - Đã qua công đoạn làm khô WO 

0801.12 - - Cùi dừa (com dừa) WO 

0801.19 - - Loại khác WO 

  - Quả hạch Brazil:   

0801.21 - - Chưa bóc vỏ WO 

0801.22 - - Đã bóc vỏ WO 

  - Hạt điếu:   

0801.31 - - Chưa bóc vỏ WO-AK 

0801.32 - - Đã bóc vỏ WO-AK 

08.02 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ 

hoăc lôt vỏ.  

WO 

08.03 Chuối, kế cả chuối lá, tươi hoăc khô.  WO-AK 

08.04 Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ôi, xoài và măng cụt, 

tươi hoăc khô.  

  

0804.10 - Quả chà là WO 

0804.20 - Quả sung, vả WO 

0804.30 - Quả dứa WO-AK 

0804.40 - Quả bơ WO-AK 

0804.50 - Quả ôi, xoài và măng cụt: WO-AK 

08.05 Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoăc khô.  WO 

08.06 Quả nho, tưoi hoặc khô. WO 

08.07 Các loại dưa (kế cả dưa hấu) và đu đủ, tươi. WO 

08.08 Quả táo, lê và quả mộc qua, tưoi. WO 

08.09 Quả mơ, anh đào, đào (kế cả xuân đào), mận và mận 

gai, tươi. 

WO 

08.10 Quả khác, tươi. WO 

08.11 Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc 

chín trong nước, đông lanh, đã hoăc chưa thêm đường 

hoặc chất làm ngọt khác. 

WO 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

08.12 Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng 

khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lun huỳnh hoặc 

dung dịch bảo quản khác), nhung không ăn ngay được. 

WO 

08.13 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 

08.06; hỗn họp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc 

Chương này. 

  

0813.10 - Quả mơ WO 

0813.20 - Quả mận đỏ WO 

0813.30 - Quả táo WO 

0813.40 - Quả khác: WO 

0813.50 - Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc 

Chưong này: 

WO-AK 

08.14 Vỏ các loại quả thuộc họ cam quýt, hoặc các loại dưa 

(kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong nước muối, nước lun huỳnh hoặc trong 

các dung dịch báo quản khác. 

WO 

Chương 

20 

Các chể phấm từ rau, quả, qua hạch hoặc các sản 

phẩm khác của cây 

  

20.03 Nầm và nấm cuc, đã chế biên hoặc bảo quản băng 

cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. 

  

2003.90 - Loại khác: CTH + RVC 60% 

20.05 Rau khác, đã chế biền hoặc bảo quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic, không đông 

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 20.06. 

  

  - Rau khác và hỗn họp các loại rau:   

2005.91 - - Măng tre RVC 40% 

2005.99 - - Loại khác: Riêng vói mã HS 

2005.99.1000 của 

Hàn Quốc: RVC 

60%; Đối với các 

mã HS khác: RVC 

40% 

20.06 Rau, quả, quả hạch, vỏ quả và các phần khác của cây, 

được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, 

ngâm trong nước đường hoặc bọc đường). 

RVC 45% 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

20.08 Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã 

chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc ruựu, 

chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

  

  - Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với 

nhau: 

  

2008.11 - - Lạc: RVC 40%, với 

điệu kiện nguyên 

liệu lấy từ chưong 

12 phải đạt được 

tiêu chí WO-AK 

2008.19 - - Loại khác, kê cả hỗn hợp: CTH, với điều kiện 

nguyên liệu thuộc 

các phân nhóm 

0802.31, 0802.32, 

0802.40 và 

0802.90 phải đạt 

được tiêu chí WO-

AK; hoặc RVC 

40%, với điều kiện 

nguyên liệu thuộc 

các phân nhóm 

0802.31, 0802.32, 

0802.40 và 

0802.90 phải đạt 

được tiêu chí 

WO~AK 

2008.20 - Dứa CC, với điều kiện 

nguyên liệu lấy từ 

chưong 8 phải đạt 

được tiêu chí WO-

AK; hoặc RVC 

40%, vói điều kiện 

nguyên liệu lấy từ 

chương 8 phải đạt 

được tiêu chí 

WO~AK 

  - Loại khác, kế cả dạng hỗn hợp trừ loại thuốc phân 

nhóm 2008.19: 

  

2008.93 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea) 

CC; hoặc RVC 

40% 
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Mã HS Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp: CC; hoặc RVC 

40% 

2008.99 - - Loại khác: CC; hoặc RVC 

40% 

20.09 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau 

ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoăc chưa 

pha thêm đường chât làm ngọt khác. 

  

  - Nước dứa ép:   

2009.41 - - Với trị giá Brix không quá 20 CC, với điều kiện 

nguyên liệu lấy từ 

chuông 8 phải đạt 

được tiêu chí WO-

AK 

2009.49 - - Loại khác CC, với điêu kiện 

nguyên liệu lấy từ 

chuông 8 phải đạt 

được tiêu chí WO-

AK 

  - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:   

2009.81 - - Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea): 

CC; hoặc RVC 

40% 

2009.89 - - Loại khác: CC; hoặc RVC 

40% 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp: CC; hoặc RVC 

40% 

 

11.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về tỷ lệ không đáng kể (De Minimis) 10%, theo đó cho phép lô hàng 

không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi mã HS vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan nếu có 

tổng giá trị nguyên liệu không có xuất xứ sử dụng trong sản xuất và không đáp ứng được yêu 

cầu chuyển đổi mã HS không vượt quá 10% trị giá FOB của lô hàng đó. 

- Quy tắc cộng gộp:  

Hiệp định AKFTA có cho phép cộng gộp xuất xứ, theo đó, hàng hóa có xuất xứ của một nước 

thành viên, được sử dụng làm nguyên liệu tại lãnh thổ của một nước thành viên khác để sản 

xuất ra một thành phẩm đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế quan, sẽ được coi là có xuất xứ 

của nước thành viên nơi việc sản xuất hoặc chế biến thành phẩm đó diễn ra. Nói cách khác, 
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AKFTA chấp nhận cộng 100% trị giá FOB của nguyên liệu/ bán thành phẩm vào quá trình 

sản xuất tiếp theo để tạo ra thành phẩm khi xét quy tắc xuất xứ. 

11.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu AK 

o C/O mẫu AK bao gồm 1 bản chính và 2 bản sao, phải được làm bằng tiếng Anh. 

Hiện nay cơ quan hải quan các nước thành viên Hiệp định chỉ chấp thuận C/O 

bản giấy. 

o AKFTA có quy định chặt chẽ trong điều khoản về C/O mẫu AK giáp lưng, theo 

đó quy định tên nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và nhà nhập khẩu trên C/O 

gốc phải là một, phần nào gây hạn chế trong thương mại theo Hiệp định này. 

o C/O mẫu AK cho phép lựa chọn (i) hoặc sửa C/O bị lỗi hoặc (ii) cấp mới C/O 

thay thế C/O bị lỗi – điều khoản này tương tự ATIGA và tiến bộ hơn ACFTA. 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o VKFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện 

bởi một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do nhà nước quy định/ủy quyền (tương 

tự như trong các FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực hiện) 

o Tương tự C/O mẫu D và E, C/O mẫu AK có thể được cấp trước, trong hoặc sau 

thời điểm xuất khẩu. Thời hạn cấp sau không quá 01 năm kể từ ngày giao hàng 

và phải mang dòng chữ “Issued Retroactively” 

 

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan trong Hiệp định được cụ thể hóa 

trong Thông tư 20/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ 

trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hàn Quốc. 
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C/O MẪU AK DO ASEAN CẤP 

      Reference No.   

1. Goods consigned from (Exporter's business name,  ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA 

     address, country)    PREFERENTIAL TARIFF 

     CERTIFICATE OF ORIGIN 

     (Combined Declaration and Certificate) 
           

2. Goods consigned to (Consignee's name, address,            FORM AK  

     country)          Issued in ______________ 

                 (Country) 

          See Notes Overleaf 
           
           

3. Means of transport and route (as far as known)  4. For Official Use  
             

     Departure date       Preferential Treatment Given Under ASEAN- Korea 

        Free Trade Area Preferential Tariff 

           

           

     Vessel's name/Aircraft etc.      Preferential Treatment Not Given (Please 

        state reason/s)  

 
      
       

            
     Port of Discharge     

      

 

   .................................................................................. 

 Signature of Authorised Signatory of the Importing 

      Country    
                    
                 
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross  10. Number and  

    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 

     packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 

      where appropriate and HS         and value  

      number of the importing    

    (FOB only when 
RVC criterion is 

used)  

      country)        
                 

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in          exporter is correct.  

           

.............................................................       

(Country)       
           

      and that they comply with the origin requirements       

      specified for these goods in the ASEAN- Korea        

      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods       

      exported to          

           

.............................................................       

(Importing Country)       

           

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 

  

13.           

□ Third Country Invoicing □ Exhibition  □ Back-to-Back CO  
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MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O 

(Additional Page) 

Reference No.  
  
                
5. Item  6. Marks and 7. Number and type of  8. Origin criterion  9. Gross  10. Number and  

    number     numbers on     packages, description of     (see Notes     weight or        date of 

     packages     goods (including quantity     overleaf)     other quantity       Invoices 

      where appropriate and HS        and value  

      number of the importing    

    (FOB only when 
RVC criterion is 

used)  

      country)        
                 

      
              

11. Declaration by the exporter  12. Certification   
           

      The undersigned hereby declares that the above       It is hereby certified, on the basis of control 

      details and statement are correct; that all the goods       carried out, that the declaration by the 

      were produced in          exporter is correct.  

           

.............................................................       

(Country)       

           

      and that they comply with the origin requirements       

      specified for these goods in the KOREA-ASEAN        

      Free Trade Area Preferential Tariff for the goods       

      exported to          

           

.............................................................       

(Importing Country)       

           

............................................................. ................................................................................ 

Place and date, signature of Place and date, signature and stamp of 

authorised signatory certifying authority 
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Chương 12: Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)  

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002. Trên 

cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định về Thương mại 

Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ 

tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010) nhằm thiết lập Khu vực 

thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc. 

Năm 2015, các nước ASEAN cùng với Trung Quốc đã nhất trí nâng cấp nhiều nội dung của 

các Hiệp định ACFTA để tiếp tục tự do hóa, đồng thời tạo điều kiện để gia tăng lợi ích từ 

ACFTA. Về thương mại hàng hóa, ACFTA bản nâng cấp không thay đổi gì về Biểu cam kết 

ưu đãi thuế quan (tức là vẫn giữ nguyên mức cam kết loại bỏ thuế), nhưng có thêm dự kiến 

về kế hoạch đàm phán loại bỏ thuế tiếp theo và bổ sung thêm nhiều cam kết mới về hải quan 

và tạo thuận lợi thương mại, quy tắc xuất xứ.  

Phần quan trọng nhất trong ACFTA bản nâng cấp về thương mại hàng hóa là những cam kết 

mới thay thế các cam kết trước đây về Quy tắc xuất xứ (ROO) trong ACFTA. Tuy nhiên, hiện 

ngoài các nguyên tắc chung đã thống nhất nêu trong Văn kiện ACFTA bản nâng cấp, các vấn 

đề chi tiết về ROO vẫn đang tiếp tục được các nước ASEAN và Trung Quốc thảo luận, chỉnh 

lý để có thể có bản cuối cùng. Thông tin từ cơ quan đàm phán cho biết cơ bản việc sửa đổi 

ROO trong ASEAN sẽ hướng tới giải quyết những bất cập lớn nhất về quy tắc xuất xứ vốn là 

nguyên nhân gây cản trở việc cấp chứng nhận xuất xứ mẫu AC, ví dụ: linh hoạt hơn về tiêu 

chí (thay vì chỉ áp dụng cứng một tiêu chí RVC 40% trước đây), bổ sung quy định về tỷ lệ vi 

phạm tối thiểu, về C/O giáp lưng (back-to-back C/O) hay cho phép các trường hợp hóa đơn 

do bên thứ ba cấp… 

Các nội dung về thuế quan được trình bày trong Cẩm nang là theo ACFTA bản nâng cấp, về 

ROO là theo ACFTA bản cũ (với một số điểm cập nhật về xu hướng ROO trong bản nâng 

cấp mà hiện đang trong quá trình đàm phán). 

12.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

12.1.1. Cam kết từ phía Việt Nam 

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 kèm theo Nghị định số 153/2017/NĐ-

CP, tất cả các dòng thuế đối với ngành rau quả đã ở mức 0%. 
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Bảng 44: Biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam thực hiện ACFTA giai đoạn 2018 – 2022 

Chú thích: 

Ký hiệu Giải thích 

Nước không được hưởng ưu 

đãi 

Những mặt hàng nhập khẩu từ nước có thể hiện ký hiệu tên 

nước không được áp dụng thuế suất ACFTA quy định tại Nghị 

định 157/2017/NĐ-CP; trong đó: 

- BN: Brunei  

- KH: Campuchia 

- PH: Philippines 

- MY: Malaysia 

- TH: Thái Lan 

- ID: Indonesia 

 

Mã hàng Mô tả hàng hóa 
Thuế suất ACFTA (%) Nước không 

được 

hưởng ưu đãi 
2019 2020 2021 2022 

  Chương 7           

  
Rau và một số loại củ, thân củ và rễ 

ăn được           

              

07.01 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.           

0701.10.00 - Để làm giống 0 0 0 0   

0701.90 - Loại khác:           

0701.90.10 
-  -  Loại  thường  dùng  để  làm  khoai  

tây  chiên  (chipping potatoes) 

0 0 0 0 
  

0701.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. 0 0 0 0   

              

07.03 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các 

loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

          

0703.10 - Hành tây và hành, hẹ:           

  - - Hành tây:           

0703.10.11 - - - Củ giống 0 0 0 0   

0703.10.19 - - - Loại khác 0 0 0 0   

  - - Hành, hẹ:           

0703.10.21 - - - Củ giống 0 0 0 0   

0703.10.29 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0703.20 - Tỏi:           

0703.20.10 - - Củ giống 0 0 0 0   
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 
Thuế suất ACFTA (%) Nước không 

được 

hưởng ưu đãi 
2019 2020 2021 2022 

0703.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0703.90 
- Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác: 
          

0703.90.10 - - Củ giống 0 0 0 0   

0703.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

07.04 

Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và 

cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi 

hoặc ướp lạnh. 
          

0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli):           

0704.10.10 
- - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed 

brocoli) 

0 0 0 0 
  

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) 0 0 0 0   

0704.20.00 - Cải Bruc-xen 0 0 0 0   

0704.90 - Loại khác:           

0704.90.10 - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) 0 0 0 0   

0704.90.20 - - Cải bẹ xanh (Chinese mustard) 0 0 0 0   

0704.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

07.05 

Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  sativa )  

và  rau  diếp  xoăn (Cichorium spp .), 

tươi hoặc ướp lạnh. 
          

  - Rau diếp, xà lách:           

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 0 0 0 0   

0705.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0   

  - Rau diếp xoăn:           

0705.21.00 
- - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium 

intybus var. foliosum) 

0 0 0 0 
  

0705.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

07.06 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp 

củ (salsify), cần củ (celeriac),  củ  cải  

ri  (radish)  và  các  loại  củ  rễ  ăn  

được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. 

          

0706.10 - Cà rốt và củ cải:           

0706.10.10 - - Cà rốt 0 0 0 0   

0706.10.20 - - Củ cải 0 0 0 0   

0706.90.00 - Loại khác 0 0 0 0   

              

0707.00.00 
Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc 

ướp lạnh. 

0 0 0 0 
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 
Thuế suất ACFTA (%) Nước không 

được 

hưởng ưu đãi 
2019 2020 2021 2022 

07.08 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi 

hoặc ướp lạnh.           

0708.10.00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0   

0708.20 - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :           

0708.20.10 - - Đậu Pháp 0 0 0 0   

0708.20.20 - - Đậu dài 0 0 0 0   

0708.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác 0 0 0 0   

              

07.09 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.           

0709.20.00 - Măng tây 0 0 0 0   

0709.30.00 - Cà tím 0 0 0 0   

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 0 0 0 0   

  - Nấm và nấm cục (truffle):           

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0   

0709.59 - - Loại khác:           

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0   

0709.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0709.60 
- Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi 

Pimenta :           

0709.60.10 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 

0 0 0 0 
  

0709.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0709.70.00 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt 

trồng trong vườn) 

0 0 0 0 

  

  - Loại khác:           

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô 0 0 0 0   

0709.92.00 - - Ô liu 0 0 0 0   

0709.93.00 
- - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu 

(Cucurbita spp .) 

0 0 0 0 
  

0709.99 - - Loại khác:           

0709.99.10 - - - Ngô ngọt 0 0 0 0   

0709.99.20 - - - Đậu bắp (Okra) 0 0 0 0   

0709.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

              

07.10 
Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh.           

0710.10.00 - Khoai tây 0 0 0 0   

  - Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ:           

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 0 0 0 0   

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0 0 0 0   
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Mã hàng Mô tả hàng hóa 
Thuế suất ACFTA (%) Nước không 

được 

hưởng ưu đãi 
2019 2020 2021 2022 

0710.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0   

0710.30.00 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân vịt  lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

0 0 0 0 

  

0710.40.00 - Ngô ngọt 0 0 0 0   

0710.80.00 - Rau khác 0 0 0 0   

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau 0 0 0 0   

              

07.11 

Rau  các  loại  đã  bảo  quản  tạm  thời  

(ví  dụ,  bằng  khí sunphurơ,  ngâm 

nước muối,  ngâm nước  lưu  huỳnh  

hoặc ngâm trong  dung  dịch  bảo  

quản  khác),  nhưng  không  ăn ngay 

được. 

          

0711.20 - Ôliu:           

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0   

0711.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0711.40 - Dưa chuột và dưa chuột ri:           

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0   

0711.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

  - Nấm và nấm cục (truffle):           

0711.51 - - Nấm thuộc chi Agaricus:           

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0   

0711.51.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0711.59 - - Loại khác:           

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ 0 0 0 0   

0711.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0711.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:           

0711.90.10 - - Ngô ngọt 0 0 0 0   

0711.90.20 
- - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi 

Capsicum ) 

0 0 0 0 
  

0711.90.30 - - Nụ bạch hoa 0 0 0 0   

0711.90.40 
- - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

0 0 0 0 
  

0711.90.50 

- - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại 

được bảo quản bằng 

khí sunphurơ 

0 0 0 0 

  

0711.90.60 
- - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 

0 0 0 0 
  

0711.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   
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07.12 

Rau  khô,  ở  dạng  nguyên,  cắt,  thái  

lát,  vụn  hoặc  ở  dạng bột, nhưng 

chưa chế biến thêm. 
          

0712.20.00 - Hành tây 0 0 0 0   

  

- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , nấm 

nhầy (Tremella spp.) 

và nấm cục (truffle): 
          

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0   

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 0 0 0 0   

0712.33.00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 0 0 0 0   

0712.39 - - Loại khác:           

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) 0 0 0 0   

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) 0 0 0 0   

0712.39.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0712.90 - Rau khác; hỗn hợp các loại rau:           

0712.90.10 - - Tỏi 0 0 0 0   

0712.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

07.13 

Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ 

hạt. 
          

0713.10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):           

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.10.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.20 - Đậu gà (chickpeas) (garbanzos):           

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp. ):           

0713.31 

-  -  Đậu  thuộc  loài  Vigna  mungo  (L.)  

Hepper   hoặc  Vigna radiata (L.) 

Wilczek: 
          

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.31.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.32 
-   -   Đậu   hạt   đỏ   nhỏ   (Adzuki)   

(Phaseolus    hoặc   Vigna angularis ):           

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.32.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.33 
- - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris):           

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.33.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   
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0713.34 

-   -   Đậu   bambara   (Vigna   

subterranea    hoặc   Voandzeia 

subterranea ): 
          

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.34.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.35 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata):           

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.35.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.39 - - Loại khác:           

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.39.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.40 - Đậu lăng:           

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.50 

-  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  major)  và  

đậu  ngựa  (Vicia  fabavar. equina, Vicia 

faba var. minor) : 
          

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.60 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan):           

0713.60.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0713.90 - Loại khác:           

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng 0 0 0 0   

0713.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

07.14 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô 

Jerusalem, khoai lang và các loại củ  

và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột 

hoặc inulin cao,  tươi,  ướp  lạnh,  

đông  lạnh  hoặc  khô,  đã  hoặc  chưa 

thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi 

cây cọ sago. 

          

0714.10 - Sắn:           

  - - Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên:           

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô 0 0 0 0   

0714.10.19 - - - Loại khác 0 0 0 0   

  - - Loại khác:           

0714.10.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0   

0714.10.99 - - - Loại khác 0 0 0 0   

0714.20 - Khoai lang:           

0714.20.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0   

0714.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0   
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0714.30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :           

0714.30.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0   

0714.30.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0714.40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):           

0714.40.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0   

0714.40.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0714.50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):           

0714.50.10 - - Đông lạnh 0 0 0 0   

0714.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

0714.90 - Loại khác:           

  - - Lõi cây cọ sago:           

0714.90.11 - - - Đông lạnh 0 0 0 0   

0714.90.19 - - - Loại khác 0 0 0 0   

  - - Loại khác:           

0714.90.91 - - - Đông lạnh 0 0 0 0   

0714.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0   

              

  Chương 8           

  
Quả và quả hạch (nuts) ăn được; vỏ 

quả thuộc họ cam quýt hoặc các loại 

dưa 

          

              

08.01 

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và 

hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa 

bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
          

  - Dừa:           

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 0 0 0   

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 0 0 0   

0801.19 - - Loại khác:           

0801.19.10 - - - Dừa non 0 0 0 0   

0801.19.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

  - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):           

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

  - Hạt điều:           

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

              

08.02 
Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, 

đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 
          

  - Quả hạnh nhân:           

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   
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0802.12.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

  - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):           

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

  - Quả óc chó:           

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

  - Hạt dẻ (Castanea spp. ):           

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):           

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

  - Hạt macadamia (Macadamia nuts):           

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ 0 0 0 0   

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0   

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 0 0 0 0   

0802.80.00 - Quả cau 0 0 0 0   

0802.90.00 - Loại khác 0 0 0 0   

              

08.03 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.           

0803.10.00 - Chuối lá 0 0 0 0   

0803.90 - Loại khác:           

0803.90.10 - - Chuối ngự 0 0 0 0   

0803.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

08.04 
Quả chà là,  sung,  vả,  dứa,  bơ,  ổi,  

xoài và  măng  cụt,  tươi hoặc khô.           

0804.10.00 - Quả chà là 0 0 0 0   

0804.20.00 - Quả sung, vả 0 0 0 0   

0804.30.00 - Quả dứa 0 0 0 0   

0804.40.00 - Quả bơ 0 0 0 0   

0804.50 - Quả ổi, xoài và măng cụt:           

0804.50.10 - - Quả ổi 0 0 0 0   

0804.50.20 - - Quả xoài 0 0 0 0   

0804.50.30 - - Quả măng cụt 0 0 0 0   

              

08.05 
Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc 

khô. 
          

0805.10 - Quả cam:           

0805.10.10 - - Tươi 0 0 0 0   

0805.10.20 - - Khô 0 0 0 0   
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- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam 

nhỏ (clementines) và các 

loại giống lai chi cam quýt tương tự: 
          

0805.21.00 - -  Quả quýt các loại (kể cả quất) 0 0 0 0   

0805.22.00 - - Cam nhỏ (Clementines) 0 0 0 0   

0805.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0   

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 0 0 0 0   

0805.50 

-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  

Citrus  limonum)   và  quả 

chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia ): 

          

0805.50.10 
- - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus 

limonum ) 

0 0 0 0 LA 

0805.50.20 
- - Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, 

Citrus latifolia ) 

0 0 0 0 LA 

0805.90.00 - Loại khác 0 0 0 0 LA 

              

08.06 Quả nho, tươi hoặc khô.           

0806.10.00 - Tươi 0 0 0 0   

0806.20.00 - Khô 0 0 0 0   

              

08.07 
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) 

và đu đủ, tươi.           

  - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):           

0807.11.00 - - Quả dưa hấu 0 0 0 0   

0807.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0   

0807.20.00 - Quả đu đủ 0 0 0 0   

              

08.08 
Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, 

tươi. 
          

0808.10.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 0   

0808.30.00 - Quả lê 0 0 0 0   

0808.40.00 - Quả mộc qua 0 0 0 0   

              

08.09 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân 

đào), mận và mận gai, tươi. 
          

0809.10.00 - Quả mơ 0 0 0 0   

  - Quả anh đào:           

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) 0 0 0 0   

0809.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0   

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào 0 0 0 0   

0809.40 - Quả mận và quả mận gai:           

0809.40.10 - - Quả mận 0 0 0 0   
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0809.40.20 - - Quả mận gai 0 0 0 0   

              

08.10 Quả khác, tươi.           

0810.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 0   

0810.20.00 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 

0 0 0 0 
  

0810.30.00 
- Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng 

hoặc đỏ 

0 0 0 0 
  

0810.40.00 

- Quả nam việt quất, quả việt quất và các 

loại quả khác thuộc 

chi Vaccinium 

0 0 0 0 

  

0810.50.00 - Quả kiwi 0 0 0 0   

0810.60.00 - Quả sầu riêng 0 0 0 0   

0810.70.00 - Quả hồng vàng 0 0 0 0   

0810.90 - Loại khác:           

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing 0 0 0 0   

0810.90.20 - - Quả vải 0 0 0 0   

0810.90.30 - - Quả chôm chôm 0 0 0 0   

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) 0 0 0 0   

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) 0 0 0 0   

0810.90.60 - - Quả me 0 0 0 0   

0810.90.70 - - Quả khế 0 0 0 0   

  - - Loại khác:           

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) 0 0 0 0   

0810.90.92 - - - Quả thanh long 0 0 0 0   

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) 0 0 0 0   

0810.90.94 

-  -  -  Quả  lựu  (Punica  spp .),  quả  

mãng  cầu  hoặc  quả  na (Annona  

spp .),  quả  roi  (bell  fruit)  (Syzygium  

spp.,  Eugenia spp. ),  quả  thanh  trà  

(Bouea  spp .),  quả  chanh  leo  (dây) 

(Passiflora  spp. ),  quả  sấu  đỏ 

(Sandoricum  spp .),  quả táo ta 

(Ziziphus spp .) và quả dâu da đất 

(Baccaurea spp .) 

0 0 0 0   

0810.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0   

              

08.11 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa 

hấp chín hoặc luộc chín  trong  nước,  

đông  lạnh,  đã  hoặc  chưa  thêm  

đường hoặc chất tạo ngọt khác. 

          

0811.10.00 - Quả dâu tây 0 0 0 0   
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0811.20.00 

-  Quả mâm xôi,  dâu  tằm, dâu  đỏ 

(loganberries), quả lý  chua 

đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai 

0 0 0 0 

  

0811.90.00 - Loại khác 0 0 0 0   

              

08.12 

Quả  và  quả  hạch (nuts),  được bảo  

quản  tạm thời (ví  dụ, bằng  khí  

sunphurơ,  ngâm  nước  muối,  nước  

lưu  huỳnh hoặc  dung  dịch  bảo  

quản  khác),  nhưng  không  ăn  ngay 

được. 

          

0812.10.00 - Quả anh đào 0 0 0 0   

0812.90 - Quả khác:           

0812.90.10 - - Quả dâu tây 0 0 0 0   

0812.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0   

              

08.13 

Quả,  khô,  trừ  các  loại  quả  thuộc  

nhóm  08.01  đến  08.06; hỗn  hợp  các  

loại  quả  hạch  (nuts)  hoặc  quả  khô  

thuộc Chương này. 

          

0813.10.00 - Quả mơ 0 0 0 0   

0813.20.00 - Quả mận đỏ 0 0 0 0   

0813.30.00 - Quả táo (apples) 0 0 0 0   

0813.40 - Quả khác:           

0813.40.10 - - Quả nhãn 0 0 0 0   

0813.40.20 - - Quả me 0 0 0 0   

0813.40.90 - - Quả khác 0 0 0 0   

0813.50 
-  Hỗn  hợp  các  loại  quả  hạch  (nuts)  

hoặc  quả  khô  thuộc Chương này: 
          

0813.50.10 
- - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil 

nuts) chiếm đa số về trọng lượng 

0 0 0 0 
  

0813.50.20 
- - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về 

trọng lượng 

0 0 0 0 
  

0813.50.30 
- - Quả chà là chiếm đa số về trọng 

lượng 

0 0 0 0 
  

0813.50.40 

- - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt 

các loại (kể cả quất) chiếm đa số về 

trọng lượng 

0 0 0 0 

  

0813.50.90 - - Loại khác 0 0 0 0   
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0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt 

hoặc các loại dưa (kể   cả dưa hấu), 

tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong  nước  muối,  nước  lưu  

huỳnh  hoặc  trong  các  dung dịch 

bảo quản khác. 

0 0 0 0   

              

  Chương 20           

  
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch 

(nuts) hoặc các phần khác của cây           

              

20.01 

Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần 

ăn được khác của cây, đã chế biến 

hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit 

acetic. 

          

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 0 0 0 0 MM 

2001.90 - Loại khác:           

2001.90.10 - - Hành tây 0 0 0 0 KH, MM 

2001.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 KH, MM 

              

20.02 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  

quản  bằng  cách  khác  trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic. 
          

2002.10.00 - Cà chua, nguyên quả hoặc dạng miếng 0 0 0 0 MM 

2002.90 - Loại khác:           

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt 0 0 0 0 MM, TH 

2002.90.20 - - Bột cà chua 0 0 0 0 MM, TH 

2002.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 MM, TH 

              

20.03 

Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  đã  chế  

biến  hoặc  bảo  quản bằng cách khác 

trừ bảo quản bằng giấm hoặc axit 

axetic. 

          

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus 0 0 0 0 KH, MM 

2003.90 - Loại khác:           

2003.90.10 - -  Nấm cục (truffles) 0 0 0 0 KH, MM 

2003.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 KH 

              

20.04 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo  quản  bằng  

giấm  hoặc  axit  axetic,  đã  đông  

lạnh,  trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06. 

          

2004.10.00 - Khoai tây 0 0 0 0 MM 
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2004.90 - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:           

2004.90.10 
- - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 

0 0 0 0 MM 

2004.90.90 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

              

20.05 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo quản 

bằng cách khác trừ bảo  quản  bằng  

giấm  hoặc  axit  axetic,  không  đông  

lạnh, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 

20.06. 

          

2005.10 - Rau đồng nhất:           

2005.10.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 KH, MM 

2005.10.90 - - Loại khác 0 0 0 0 KH, MM 

2005.20 - Khoai tây:           

  
- - Dạng lát, dạng mảnh, dạng thanh và 

dạng que:           

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 KH, MM 

2005.20.19 - - - Loại khác 0 0 0 0 KH, MM 

  - -  Loại khác:           

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 KH, MM 

2005.20.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 KH, MM 

2005.40.00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 0 0 0 0 MM 

  - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) :           

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ 0 0 0 0 MM 

2005.59 - - Loại khác:           

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 MM 

2005.59.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

2005.60.00 - Măng tây 0 0 0 0 MM 

2005.70.00 - Ô liu 0 0 0 0 MM 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) 0 0 0 0 MM 

  - Rau khác và hỗn hợp các loại rau:           

2005.91.00 - - Măng tre 0 0 0 0 MM 

2005.99 - - Loại khác:           

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 MM 

2005.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

              

2006.00.00 

Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả và 

các phần  khác  của cây, được bảo 

quản bằng đường (dạng khô có tẩm 

đường, ngâm trong nước đường hoặc 

bọc đường). 

0 0 0 0 MM 
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được 
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20.07 

Mứt,  thạch trái cây,  mứt từ quả 

thuộc chi cam quýt,  bột nghiền và bột 

nhão từ quả hoặc quả hạch (nuts), thu 

được từ quá trình đun nấu, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hay chất tạo 

ngọt khác. 

          

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất 0 0 0 0   

  - Loại khác:           

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt 0 0 0 0   

2007.99 - - Loại khác:           

2007.99.10 
- - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, 

dứa hoặc dâu tây 

0 0 0 0 
  

2007.99.20 - - - Mứt và thạch trái cây 0 0 0 0   

2007.99.90 - - - Loại khác 0 0 0 0   

              

20.08 

Quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn 

được khác của cây, đã chế biến hoặc 

bảo quản bằng cách khác, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hay chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu, chưa 

được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

          

  
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã 

hoặc chưa pha trộn với nhau:           

2008.11 - - Lạc:           

2008.11.10 - - - Lạc rang 0 0 0 0 MM 

2008.11.20 - - - Bơ lạc 0 0 0 0 MM 

2008.11.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

2008.19 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp:           

2008.19.10 - - - Hạt điều 0 0 0 0 MM 

  - - - Loại khác:           

2008.19.91 - - - - Đã rang 0 0 0 0 MM 

2008.19.99 - - - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

2008.20 - Dứa:           

2008.20.10 - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ 0 0 0 0 MM, CN 

2008.20.90 - - Loại khác 0 0 0 0 MM, CN 

2008.30 - Quả thuộc chi cam quýt:           

2008.30.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 MM 

2008.30.90 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

2008.40.00 - Quả lê 0 0 0 0 MM 

2008.50.00 - Mơ 0 0 0 0 MM 

2008.60 - Anh đào (Cherries):           
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2008.60.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 MM 

2008.60.90 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

2008.70 - Đào, kể cả quả xuân đào:           

2008.70.10 
- - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 MM 

2008.70.90 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

2008.80.00 - Dâu tây 0 0 0 0 MM 

  
-  Loại  khác,  kể  cả  dạng  hỗn  hợp  trừ  

loại  thuộc  phân  nhóm 2008.19:           

2008.91.00 - - Lõi cây cọ 0 0 0 0 MM 

2008.93 

-  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  

macrocarpon,  Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 
          

2008.93.10 
- - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2008.93.90 
- - - Loại khác 0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2008.97 - - Dạng hỗn hợp:           

2008.97.10 

- - - Từ  thân cây, rễ cây và các phần ăn 

được khác của  cây, không  bao gồm  

quả  hoặc  quả  hạch  (nuts)  đã  hoặc  

chưa  pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 MM 

2008.97.20 

-  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường 

hoặc chất  tạo ngọt  khác 

hoặc rượu 

0 0 0 0 MM 

2008.97.90 - - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

2008.99 - - Loại khác:           

2008.99.10 - - - Quả vải 0 0 0 0 MM, TH 

2008.99.20 
- - - Quả nhãn 0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2008.99.30 

- - - Từ  thân cây, rễ cây và các phần ăn 

được khác của  cây, không  bao gồm  

quả  hoặc  quả  hạch  (nuts)  đã  hoặc  

chưa  pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác hoặc rượu 

0 0 0 0 MM, TH 

2008.99.40 
-  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường 

hoặc chất  tạo ngọt  khác hoặc rượu 

0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2008.99.90 
- - - Loại khác 0 0 0 0 MM, TH, 

CN 
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20.09 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm 

nho) và nước rau ép, chưa lên men và 

chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa 

pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt 

khác. 

          

  - Nước cam ép:           

2009.11.00 - - Đông lạnh 0 0 0 0 MM 

2009.12.00 
- - Không đông lạnh, với trị giá Brix 

không quá 20 

0 0 0 0 
  

2009.19.00 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

  
- Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi 

chùm): 
          

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 MM 

2009.29.00 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

  
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam 

quýt khác:           

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 MM 

2009.39.00 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

  - Nước dứa ép:           

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 MM, CN 

2009.49.00 - - Loại khác 0 0 0 0 MM, CN 

2009.50.00 - Nước cà chua ép 0 0 0 0 MM 

  -  Nước nho ép (kể cả hèm nho):           

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 0 0 0 0 MM 

2009.69.00 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

  - Nước táo ép:           

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 0 0 0 0 MM 

2009.79.00 - - Loại khác 0 0 0 0 MM 

  - Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:           

2009.81 

-  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  

macrocarpon,  Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 
          

2009.81.10 
- - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc 

trẻ nhỏ 

0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2009.81.90 
- - - Loại khác 0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2009.89 - - Loại khác:           

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen 0 0 0 0 MM, TH 

  - - - Loại khác:           

2009.89.91 
- - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc 

trẻ nhỏ 

0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2009.89.99 
- - - - Loại khác 0 0 0 0 MM, TH, 

CN 

2009.90 - Nước ép hỗn hợp:           
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2009.90.10 
- - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ 

nhỏ 

0 0 0 0 MM, TH 

  - - Loại khác:           

2009.90.91 - - - Dùng ngay được 0 0 0 0 MM, TH 

2009.90.99 - - - Loại khác 0 0 0 0 MM, TH 

 

12.1.2. Cam kết từ phía Trung Quốc 

Theo cam kết, tính đến năm 2018, Trung Quốc đã cắt giảm tất cả các dòng thuế đối với mặt 

hàng rau quả về 0% 

12.2. Quy tắc xuất xứ 

12.2.1. Quy tắc chung 

Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định này, hàng hóa phải đáp ứng được các quy 

tắc xuất xứ của Hiệp định. Cụ thể, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ tại một bên (Việt Nam 

hoặc Trung Quốc) nếu: 

- Trường hợp 1: Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một 

bên (hàng có xuất xứ thuần túy); hoặc 

- Trường hợp 2: Không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại lãnh 

thổ của một bên (hàng hóa có xuất xứ không thuần túy) nhưng đáp ứng những yêu cầu 

được quy định trong Hiệp định về hàng hóa có xuất xứ không thuần túy.  

Đối với trường hợp 2, Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy trong Hiệp định được xác định 

dựa trên các tiêu chí: 

- Có không dưới 40% hàm lượng giá trị có xuất xứ từ bất kỳ Bên nào; hoặc 

- Nếu tổng giá trị của các nguyên vật liệu, một phần hoặc cả sản phẩm có xuất xứ từ bên 

ngoài lãnh thổ của một Bên (không phải là thành viên của ACFTA) không vượt quá 

60% giá trị của sản phẩm tính theo giá FOB được sản xuất hoặc thu được, với điều 

kiện công đoạn sản xuất cuối cùng được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ của Bên đó. 

Công thức tính 40% hàm lượng giá trị ACFTA như sau: 

Trị giá của nguyên vật liệu 

không có xuất xứ ACFTA 
+ 

Giá trị của các nguyên vật liệu 

không rõ xuất xứ 

x 100 % ≤ 60% 
Giá FOB 
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Do đó, hàm lượng ACFTA = 100% - nguyên vật liệu không có xuất xứ ACFTA 

= ít nhất 40% 

Giá trị của các nguyên vật liệu không có xuất xứ sẽ là (i) Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của 

các nguyên vật liệu, hoặc (ii) Giá tại thời điểm mua sớm nhất của sản phẩm chưa xác định 

được xuất xứ trong lãnh thổ của nước thành viên nơi thực hiện các công đoạn gia công hoặc 

chế biến. 

Như vậy, khác với nhiều FTA khác, quy tắc xuất xứ của ACFTA đối với hàng hóa có một 

phần nguyên liệu không xuất xứ (trường hợp 3) rất chặt, chỉ cho phép duy nhất tiêu chí RVC 

mà không cho phép lựa chọn giữa RVC và chuyển đổi mã số HS hàng hóa - CTC (trừ quy tắc 

xuất xứ cụ thể mặt hàng (PSR) cho phép một số trường hợp sử dụng tiêu chí chuyển đổi mã 

HS), Điều kiện xuất xứ chặt này được cho là một trong những lý do khiến tỷ lệ tận dụng 

ACFTA thấp. 

Trong đàm phán ACFTA phiên bản nâng cấp về quy tắc xuất xứ (hiện chưa hoàn tất đàm 

phán), điền kiện chặt này được cho là sẽ được cải thiện theo hướng bố sung thêm tiêu chí 

chuyển đổi HS bên cạnh tiêu chí RVC để doanh nghiệp có thể lựa chọn linh hoạt hơn. 

12.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Hiệp định có quy định về quy tắc xuất xứ riêng cho một số nhóm mặt hàng. Tuy nhiên, theo 

Phụ lục 1 Thông tư số 36/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương, mặt hàng rau quả không có 

quy định về quy tắc cụ thể mặt hàng. Như vậy, quy tắc xuất xứ áp dụng cho mặt hàng rau quả 

trong ACFTA sẽ áp dụng theo quy tắc xuất xứ chung. 

12.2.3. Các vấn đề khác 

- Quy tắc Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis):  

Hiệp định có quy định về Tỷ lệ tối thiểu (De Minimis) 10%, theo đó cho phép lô hàng rau quả 

không đáp ứng được tiêu chí CTC vẫn được hưởng ưu đãi thuế quan nếu trị giá của nguyên 

liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đạt tiêu chí CTC không 

được vượt quá 10% tổng trị giá hàng hóa. 

- Quy tắc cộng gộp:  

Các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu xuất xứ theo hàm lượng ACFTA và được sử dụng tại một 

bên như là đầu vào của một sản phẩm hoàn chỉnh đủ điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp 

định được coi là các sản phẩm xuất xứ tại Bên gia công, chế biến sản phẩm cuối cùng miễn 

là tổng hàm lượng ACFTA (được áp dụng đối với tất cả các bên) của sản phẩm cuối cùng 

không nhỏ hơn 40%. 
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- Quy định xác định nước xuất xứ chính:  

Sản phẩm thỏa mãn quy tắc xuất xứ quy định trong Hiệp định sẽ được coi là trải qua chuyển 

đổi cơ bản và sẽ được coi là có xuất xứ của Bên diễn ra quá trình chuyển đổi cơ bản đó. Trong 

trường hợp một sản phẩm có sự tham gia sản xuất của từ hai Bên trở lên thì sản phẩm đó sẽ 

có xuất xứ của Bên diễn ra quy trình chuyển đổi cơ bản cuối cùng. 

12.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

- Giấy chứng nhận xuất xứ: C/O mẫu E 

o Các nước trong Hiệp định chỉ chấp nhận C/O mẫu E bằng giấy, một bộ C/O 

gồm 1 bản gốc và 2 bản sao, phải làm bằng tiếng Anh. Đặc biệt, C/O mẫu E sử 

dụng 3 mã  màu khác nhau và phải tuân thủ bảng màu của Viện Màu Quốc Tế 

Pantone, khác với C/O trong các Hiệp định khác cho phép in màu trắng để thuận 

tiện in ấn phát hành. 

o ACFTA là FTA duy nhất sử dụng “Movement Certificate” thay thế cho tên gọi 

“Back-to-back C/O” (C/O giáp lưng) thông dụng trong các FTA khác. Quy định 

về C/O giáp lưng của ACFTA cũng chặt chẽ hơn nhiều so với các FTA khác, 

cụ thể ACFTA bắt buộc nhà nhập khẩu trên C/O gốc và nhà xuất khẩu trên C/O 

giáp lưng phải là một. Hiện tại quá trình đàm phán nâng cấp ACFTA về vấn đề 

quy tắc xuất xứ được kỳ vọng sẽ cải thiện điều khoản này. 

o Theo quy định của ACFTA, trong trường hợp có sai sót hoặc lỗi nhỏ trên C/O 

thì các sai sót hoặc lỗi nhỏ này sẽ được sửa trực tiếp trên mặt C/O chứ không 

cấp lại C/O mẫu E mới. Việc sửa đổi này phải được chấp thuận bởi người có 

thẩm quyền ký C/O mẫu E và được chứng nhận bằng con dấu chính thức hoặc 

con dấu sửa lỗi sai (nếu có). Tuy nhiên quá trình thực hiện Hiệp định cho thấy 

các Tổ chức cấp C/O mẫu E đều linh hoạt cấp mới C/O cho doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp sẽ gửi trả lại C/O bị cấp lỗi trong một khoảng thời hạn nhất định 

sau đó. Cơ quan hải quan các Nước thành viên nhập khẩu cũng đều linh hoạt 

chấp nhận C/O mẫu E được cấp mới, mặc dù Hiệp định chưa có quy định này. 

Hiện tại quá trình đàm phán nâng cấp ACFTA về vấn đề quy tắc xuất xứ được 

kỳ vọng sẽ cải thiện điều khoản này 

- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ: 

o ACFTA vẫn áp dụng quy trình cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, theo đó 

chứng nhận xuất xứ phải được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền do Nhà nước 

quy định/ủy quyền (tương tự các FTA ký trước đây mà Việt Nam đang thực 

hiện). Trong đàm phán bản nâng cấp ACFTA về quy tắc xuất xứ (hiện đang 

đàm phán, chưa hoàn tất), có thể có khả năng có thêm hình thức tự chứng nhận 

xuất xứ. 
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o C/O mẫu E có thể được cấp trước, trong hoặc sau thời điểm xuất khẩu, nhằm 

tạo thuận lợi cho quá trình xin C/O của thương nhân. 

 

Mẫu CO và quy trình xin chứng nhận xuất xứ Mẫu E theo Hiệp  định này được hướng dẫn cụ 

thể tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương. 
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C/O MẪU E 

1. Products consigned from (Exporter's 

business name, address, country) 

Reference No. 

ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA  

PREFERENTIAL TARIFF  

CERTIFICATE OF ORIGIN 

(Combined Declaration and Certificate) 

Issued in FORM E 

 (Country) 

 

See Overieaf Notes 

 

2. Products consigned to (Consignee's name. 

address, country) 

3. Mean of transport and route (as far as 

known) 

Departure date 

Vessel's name/Aircraft etc. 

Port of Discharge 

4. For Official Use 

 Preferential Treatment Given 

 Preferential Treatment Not Given (Please 

state reason/s) 

 

........................................................ 

Signature of Authorised Signatory of the 

Importing Party 

5. Item 

number 

6. Marks 

and 

numbers 

on 

packages 

7. Number and type of 

packages, description 

of products (including 

quantity where 

appropriate and HS 

number of the 

importing Party) 

8. Origin 

criteria 

(see 

Overieaf 

Notes) 

9. Gross 

weight or 

other 

quantity 

and value 

(FOB)  

10. Number and 

date of Invoices 
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11. Deciaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that the 

above detais and statement ate correct; 

that all the products were produced In 

.......................... 

(Country) 

and that they comply with the origin 

requirements specified for these products 

in the Rules of Origin for the ACFTA for 

the products exported to 

.......................... 

(Importing Country) 

.......................... 

Place and date, signature of authorised 

signatory 

12. Certification 

It is hereby certified, on the basis of 

control carried out, that the deciaration 

by the exporter is correct. 

 

 

 

 

 

 

 

.................................. 

Place and date, signature and stamp of 

Certifying authority 

13 

 Issued 

Retroactively 

 Movement 

Certificate 

 Exhibition 

 Third Party 

Invoicing 
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PHẦN II  

CAM KẾT DỰ KIẾN ĐỐI VỚI NGÀNH RAU QUẢ  

TRONG CÁC FTA CHƯA CÓ HIỆU LỰC 

A. CÁC FTA ĐÃ KÝ KẾT 

Chương 1: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt 

Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 

(TPP-CPTPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt 

Nam từ trước tới nay. 

Ngày 1/12/2015 EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 1/2/2016 văn bản hiệp 

định đã được công bố. Ngày 26/6/2018, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo 

đó, EVFTA được tách làm hai Hiệp định, một là Hiệp định Thương mại (EVFTA), và một là 

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA); đồng thời chính thức kết thúc quá trình rà soát pháp lý 

đối với Hiệp định EVFTA. 8/2018, quá trình rà soát pháp lý đối với EVIPA cũng được hoàn 

tất. 

Hai Hiệp định đã được ký kết vào 30/6/2019. Sau bước ký kết, hai Hiệp định sẽ phải trải qua 

quá trình phê chuẩn nội bộ ở EU và Việt Nam để có thể chính thức có hiệu lực với hai Bên. 

1.1. Cam kết về thuế quan với mặt hàng rau quả 

1.1.1. Từ phía Việt Nam 

Đối với mặt hàng rau quả, Việt Nam có cam kết khá thận trọng. Theo đó, chỉ khoảng 5% 

dòng thuế được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực, các dòng thuế còn lại được thực hiện 

theo lộ trình 03, 05 hoặc 07 năm (mà phổ biến nhất là lộ trình 05 năm- 67% số dòng thuế). 

Bảng 47: Lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam áp dụng với 

mặt hàng rau quả EU theo EVFTA 

Chú thích 

Danh mục Lộ trình 

A Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 

B3 Thuế suất được giảm dần đều trong 4 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 

B5 Thuế suất được giảm dần đều trong 6 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 

B7 Thuế suất được giảm dần đều trong 8 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Lộ trình 

0701.10.00 - Để làm giống A 

0701.90.00 - Loại khác B5 

0702.00.00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. B5 

0703.10.11 - - - Củ giống A 

0703.10.19 - - - Loại khác B5 

0703.10.21 - - - Củ giống A 

0703.10.29 - - - Loại khác B5 

0703.20.10 - - Củ giống A 

0703.20.90 - - Loại khác B5 

0703.90.10 - - Củ giống A 

0703.90.90 - - Loại khác B5 

0704.10.10 - - Súp lơ (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) B5 

0704.10.20 - - Súp lơ xanh (headed broccoli) B5 

0704.20.00 - Cải Bruc-xen B5 

0704.90.11 - - - Bắp cải cuộn (cuộn tròn) B5 

0704.90.19 - - - Loại khác B5 

0704.90.90 - - Loại khác B5 

0705.11.00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) B5 

0705.19.00 - - Loại khác B5 

0705.21.00 - - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) B5 

0705.29.00 - - Loại khác B5 

0706.10.10 - - Cà rốt B5 

0706.10.20 - - Củ cải B5 

0706.90.00 - Loại khác B5 

0707.00.00 Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. B5 

0708.20.10 - - Đậu Pháp B5 

0708.20.20 - - Đậu dài B5 

0708.20.90 - - Loại khác B5 

0708.90.00 - Các loại rau đậu khác B5 

0709.20.00 - Măng tây B5 

0709.30.00 - Cà tím B5 

0709.40.00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) B5 

0709.51.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus B5 

0709.59.10 - - - Nấm cục (truffle) B5 

0709.59.90 - - - Loại khác B5 

0709.60.10 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) B5 

0709.60.90 - - Loại khác B5 

0709.70.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
B5 

0709.91.00 - - Hoa a-ti-sô B5 

0709.92.00 - - Ô liu B5 



 

699 

 

Mã HS Miêu tả hàng hóa Lộ trình 

0709.93.00 - - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp .) B5 

0709.99.00 - - Loại khác B5 

0710.10.00 - Khoai tây B5 

0710.21.00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) B5 

0710.22.00 - - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) B5 

0710.29.00 - - Loại khác B5 

0710.30.00 
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt  lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 
B5 

0710.40.00 - Ngô ngọt B5 

0710.80.00 - Rau khác B5 

0710.90.00 - Hỗn hợp các loại rau B5 

0711.20.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ B5 

0711.20.90 - - Loại khác B5 

0711.40.10 - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ B5 

0711.40.90 - - Loại khác B5 

0711.51.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ B5 

0711.51.90 - - - Loại khác B5 

0711.59.10 - - - Đã bảo quản bằng khí sunphurơ B5 

0711.59.90 - - - Loại khác B5 

0711.90.10 - - Ngô ngọt B5 

0711.90.20 - - Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum ) B5 

0711.90.31 - - - Đã được bảo quản bằng khí sunphurow B5 

0711.90.39 - - - Loại khác B5 

0711.90.40 - - Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ B5 

0711.90.50 
- - Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí 

sunphurơ 
B5 

0711.90.60 - - Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ B5 

0711.90.90 - - Loại khác B5 

0712.20.00 - Hành tây B5 

0712.31.00 - - Nấm thuộc chi Agaricus B5 

0712.32.00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) B5 

0712.39.10 - - - Nấm cục (truffle) B5 

0712.39.20 - - - Nấm hương (dong-gu) B5 

0712.39.90 - - - Loại khác B5 

0712.90.10 - - Tỏi B5 

0712.90.90 - - Loại khác B5 

0713.10.10 - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.10.90 - - Loại khác B5 

0713.20.10 - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.20.90 - - Loại khác B5 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Lộ trình 

0713.31.10 - - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.31.90 - - - Loại khác B5 

0713.32.10 - - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.32.90 - - - Loại khác B5 

0713.33.10 - - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.33.90 - - - Loại khác B5 

0713.34.10 - - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.34.90 - - - Loại khác B5 

0713.35.10 - - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.35.90 - - - Loại khác B5 

0713.39.10 - - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.39.90 - - - Loại khác B5 

0713.40.10 - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.40.90 - - Loại khác B5 

0713.50.10 - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.50.90 - - Loại khác B5 

0713.60.00 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): B5 

0713.90.10 - - Phù hợp để gieo trồng A 

0713.90.90 - - Loại khác B5 

0714.10.11 - - - Lát đã được làm khô B5 

0714.10.19 - - - Loại khác B5 

0714.10.91 - - - Đông lạnh B5 

0714.10.99 - - - Loại khác B5 

0714.20.10 - - Đông lạnh B5 

0714.20.90 - - Loại khác B5 

0714.30.10 - - Đông lạnh B5 

0714.30.90 - - Loại khác B5 

0714.40.10 - - Đông lạnh B5 

0714.40.90 - - Loại khác B5 

0714.50.10 - - Đông lạnh B5 

0714.50.90 - - Loại khác B5 

0714.90.11 - - - Đông lạnh B5 

0714.90.19 - - - Loại khác B5 

0714.90.91 - - - Đông lạnh B5 

0714.90.99 - - - Loại khác B5 

0801.11.00 - - Đã qua công đoạn làm khô B5 

0801.12.00 - - Dừa còn nguyên sọ B5 

0801.19.00 - - Loại khác B5 

0801.21.00 - - Chưa bóc vỏ B5 

0801.22.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0801.31.00 - - Chưa bóc vỏ B5 

0801.32.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0802.11.00 - - Chưa bóc vỏ B5 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Lộ trình 

0802.12.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0802.21.00 - - Chưa bóc vỏ B5 

0802.22.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0802.31.00 - - Chưa bóc vỏ B5 

0802.32.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0802.41.00 - - Chưa bóc vỏ B5 

0802.42.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0802.51.00 - - Chưa bóc vỏ B5 

0802.52.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0802.61.00 - - Chưa bóc vỏ B5 

0802.62.00 - - Đã bóc vỏ B5 

0802.70.00 - Hạt cây côla (Cola spp .) B5 

0802.80.00 - Quả cau B5 

0802.90.00 - Loại khác B5 

0803.10.00 - Chuối lá B5 

0803.90.00 - Loại khác B5 

0804.10.00 - Quả chà là B5 

0804.20.00 - Quả sung, vả B5 

0804.30.00 - Quả dứa B5 

0804.40.00 - Quả bơ B5 

0804.50.10 - - Quả ổi B5 

0804.50.20 - - Quả xoài B5 

0804.50.30 - - Quả măng cụt B5 

0805.10.10 - - Tươi B3 

0805.10.20 - - Khô B3 

0805.20.00 
- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai chi cam quýt tương tự 
B3 

0805.40.00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm B5 

0805.50.00 
-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  Citrus  limonum)   và  quả chanh 

xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 
B3 

0805.90.00 - Loại khác B5 

0806.10.00 - Tươi B3 

0806.20.00 - Khô B5 

0807.11.00 - - Quả dưa hấu B5 

0807.19.00 - - Loại khác B5 

0807.20.10 - - Đu đủ L. Var. Eksotika B5 

0807.20.90 - - Loại khác B5 

0808.10.00 - Quả táo (apples) B3 

0808.30.00 - Quả lê B3 

0808.40.00 - Quả mộc qua B5 

0809.10.00 - Quả mơ B5 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Lộ trình 

0809.21.00 - - Quả anh đào chua (Prunus cerasus ) B5 

0809.29.00 - - Loại khác B5 

0809.30.00 - Quả đào, kể cả xuân đào B3 

0809.40.10 - - Quả mận B5 

0809.40.20 - - Quả mận gai B5 

0810.10.00 - Quả dâu tây B5 

0810.20.00 - Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) B5 

0810.30.00 - Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ B5 

0810.40.00 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi 

Vaccinium 
B5 

0810.50.00 - Quả kiwi A 

0810.60.00 - Quả sầu riêng B5 

0810.70.00 - Quả hồng vàng B5 

0810.90.10 - - Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing B5 

0810.90.20 - - Quả vải B5 

0810.90.30 - - Quả chôm chôm B5 

0810.90.40 - - Quả bòn bon (Lanzones) B5 

0810.90.50 - - Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) B5 

0810.90.60 - - Quả me B5 

0810.90.91 - - - Salacca (quả da rắn) B5 

0810.90.92 - - - Quả thanh long B5 

0810.90.93 - - - Quả hồng xiêm (quả ciku) B5 

0810.90.99 - - - Loại khác B5 

0811.10.00 - Quả dâu tây B5 

0811.20.00 
-  Quả mâm xôi,  dâu  tằm, dâu  đỏ (loganberries), quả lý  chua đen, 

trắng hoặc đỏ và quả lý gai 
B5 

0811.90.00 Hạt dẻ B5 

0812.10.00 - Quả anh đào B5 

0812.90.10 - - Quả dâu tây B5 

0812.90.90 - - Loại khác B5 

0813.10.00 - Quả mơ B5 

0813.20.00 - Quả mận đỏ B5 

0813.30.00 - Quả táo (apples) B5 

0813.40.10 - - Quả nhãn B5 

0813.40.20 - - Quả me B5 

0813.40.90 - - Quả khác B5 

0813.50.10 
- - Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về trọng 

lượng 
B5 

0813.50.20 - - Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng lượng B5 
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Mã HS Miêu tả hàng hóa Lộ trình 

0813.50.30 - - Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng B5 

0813.50.40 
- - Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại (kể cả quất) 

chiếm đa số về trọng lượng 
B5 

0813.50.90 - - Loại khác B5 

0814.00.00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể   cả dưa 

hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong  nước  muối,  

nước  lưu  huỳnh  hoặc  trong  các  dung 

dịch bảo quản khác. 

B5 

2001.10.00 - Dưa chuột và dưa chuột ri B7 

2001.90.10 - - Hành tây B7 

2001.90.90 - - Loại khác B7 

2002.10.10 - - Nấu chín bằng cách khác trừ hấp bằng hơi hoặc luộc bằng nước B7 

2002.10.90 - - Loại khác B7 

2002.90.10 - - Bột cà chua dạng sệt B5 

2002.90.20 - - Bột cà chua B5 

2002.90.90 - - Loại khác B5 

2003.10.00 - Nấm thuộc chi Agaricus B7 

2003.90.10 - -  Nấm cục (truffles) B7 

2003.90.90 - - Loại khác B7 

2004.10.00 - Khoai tây B5 

2004.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ B7 

2004.90.90 - - Loại khác B7 

2005.10.10 Ngũ cốc nghiền cho trẻ sơ sinh B7 

2005.10.90 - - Loại khác B7 

2005.20.11 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ B7 

2005.20.19 - - - Loại khác B7 

2005.20.91 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ B7 

2005.20.99 - - - Loại khác B7 

2005.40.00 Croquettes chuẩn bị từ mảnh B7 

2005.51.00 - - Đã bóc vỏ B7 

2005.59.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ B7 

2005.59.90 - - - Loại khác B7 

2005.60.00 - Măng tây B7 

2005.70.00 - Ô liu B5 

2005.80.00 - Ngô ngọt (Zea mays var. saccharata) B7 

2005.91.00 - - Măng tre B7 

2005.99.10 - - - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ B5 

2005.99.90 - - - Loại khác B5 
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2006.00.00 

Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả và các phần  khác  của 

cây, được bảo quản bằng đường (dạng khô có tẩm đường, ngâm trong 

nước đường hoặc bọc đường). 

B7 

2007.10.00 - Chế phẩm đồng nhất B5 

2007.91.00 - - Từ quả thuộc chi cam quýt B7 

2007.99.10 - - - Bột nhão từ quả trừ bột nhão xoài, dứa hoặc dâu tây B7 

2007.99.90 - - - Loại khác B5 

2008.11.10 - - - Lạc rang B7 

2008.11.20 - - - Bơ lạc B7 

2008.11.90 - - - Loại khác B7 

2008.19.10 - - - Hạt điều B7 

2008.19.90 - - - Loại khác B7 

2008.20.00 - Dứa: B7 

2008.30.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu B7 

2008.30.90 - - Loại khác B7 

2008.40.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu B7 

2008.40.90 - - Loại khác B7 

2008.50.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu B7 

2008.50.90 - - Loại khác B7 

2008.60.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu B7 

2008.60.90 - - Loại khác B7 

2008.70.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu B7 

2008.70.90 - - Loại khác B7 

2008.80.10 - - Đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu B7 

2008.80.90 - - Loại khác B7 

2008.91.00 - - Lõi cây cọ B7 

2008.93.00 
-  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  macrocarpon,  Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 
B7 

2008.97.10 

- - - Từ  thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của  cây, không  

bao gồm  quả  hoặc  quả  hạch  (nuts)  đã  hoặc  chưa  pha thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

B7 

2008.97.20 
-  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường hoặc chất  tạo ngọt  khác hoặc 

rượu 
B7 

2008.97.90 - - - Loại khác B7 

2008.99.10 - - - Quả vải B7 
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2008.99.20 - - - Quả nhãn B7 

2008.99.30 

- - - Từ  thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của  cây, không  

bao gồm  quả  hoặc  quả  hạch  (nuts)  đã  hoặc  chưa  pha thêm 

đường hoặc chất tạo ngọt khác hoặc rượu 

B7 

2008.99.40 
-  -  -  Loại  khác,  đã pha  thêm đường hoặc chất  tạo ngọt  khác hoặc 

rượu 
B7 

2008.99.90 Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau B7 

2009.11.00 - - Đông lạnh B5 

2009.12.00 - - Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20 B7 

2009.19.00 - - Loại khác B5 

2009.21.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 B7 

2009.29.00 - - Loại khác B7 

2009.31.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 B7 

2009.39.00 - - Loại khác B7 

2009.41.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 B7 

2009.49.00 - - Loại khác B7 

2009.50.00 - Nước cà chua ép B5 

2009.61.00 - - Với trị giá Brix không quá 30 B7 

2009.69.00 - - Loại khác B5 

2009.71.00 - - Với trị giá Brix không quá 20 B7 

2009.79.00 - - Loại khác B7 

2009.81.10 - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ B7 

2009.81.90 - - - Loại khác B7 

2009.89.10 - - - Nước ép từ quả lý chua đen B7 

2009.89.91 - - - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ B5 

2009.89.99 - - - - Loại khác B5 

2009.90.10 - - Phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ B5 

2009.90.90 - - Loại khác B5 

 

1.1.2. Từ phía EU 

Trong EVFTA, EU cam kết mở cửa thị trường rau quả với 94% số dòng thuế được xóa bỏ 

ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại được áp dụng theo những lộ trình đặc 

biệt như giữ nguyên thuế đặc biệt, áp dụng thuế quan theo tấn hay áp dụng hạn ngạch. 

Bảng 48: Lộ trình cắt giảm thuế EU áp dụng với mặt hàng 

rau quả Việt Nam theo EVFTA 

Chú thích 

Danh mục Lộ trình 

A Thuế quan được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực 
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A + EP Thuế quan được cắt giảm như sau: xóa bỏ hoàn toàn thuế giá trị ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực và giữ nguyên thuế đặc biệt. 

R75 Thuế hải quan được áp dụng như sau: 

Năm Thuế quan (EUR/tonnes) 

2019 105 

2020 100 

2021 95 

2022 90 

2023 85 

2024 80 

Từ năm 2025 trở đi 75 
 

TRQ Thuế quan được áp dụng theo hạn ngạch thuế quan, ngoài hạn ngạch áp dụng thuế 

MFN  

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở  Lộ trình Ghi chú 

  
Chương 7: Rau và một số loại củ, 

thân củ và rễ ăn được 
      

0701  Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.       

0701 10 00 - Để làm giống 4,5 A   

0701 90 - Loại khác       

0701 90 10   5,8 A   

  - - Loại khác       

0701 90 50 
- - - Mới, từ ngày 1 tháng 1 đến 30 

tháng 6 
13,4 A   

0701 90 90 - - - Loại khác 11,5 A   

0702 00 00 Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), phần A, 

Phụ lục 2-A. 

0703 

Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và 

các loại rau họ hành, tỏi 

khác, tươi hoặc ướp lạnh. 

      

0703 10 - Hành tây, hành, hẹ       

  - - Hành tây:       

0703 10 11 
- - - Củ hành con dùng để trong trong 

vụ xuân (Onion sets) 
9,6 A   

0703 10 19 - - - Khác 9,6 A   

0703 10 90 - - Hành, hẹ 9,6 A   
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0703 20 00 - Tỏi 
9,6 + 120 

EUR/100 kg 
TRQ 

Xem đoạn 3, 

tiểu mục 1, 

phần B, Phụ 

lục 2-A. (chú 

thích: hạn 

ngạch tối đa 

là 400 tấn) 

0703 90 00 
- Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi 

khác 
10,4 A   

0704 

Bắp cải, súp lơ, su hào, cải xoăn và 

cây họ bắp cải ăn được tương tự, 

tươi hoặc ướp lạnh. 

      

0704 20 00 - Cải Bruc-xen 12 A   

0704 90 - Loại khác       

0704 90 10 - - Bắp cải trắng và bắp cải đỏ 
12 MIN 0,4 

EUR/100 kg 
A   

0704 90 90 - - Loại khác 12 A   

0705 

Rau  diếp,  xà  lách  (Lactuca  

sativa )  và  rau  diếp  xoăn 

(Cichorium spp .), tươi hoặc ướp 

lạnh. 

      

  - Rau diếp, rau xà lách:       

0705 11 00 - - Xà lách cuộn (head lettuce) 
12 MIN 2 

EUR/100 kg/br 
A   

0705 19 00 - - Loại khác 10,4 A   

  - Rau diếp xoăn:       

0705 21 00 
- - Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium 

intybus var. foliosum) 
10,4 A   

0705 29 00 - - Loại khác 10,4 A   

0706 

Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, 

diếp củ (salsify), cần củ (celeriac),  

củ  cải  ri  (radish)  và  các  loại  củ  

rễ  ăn  được tương tự, tươi hoặc ướp 

lạnh. 

      

0706 10 00 - Cà rốt và củ cải 13,6 A   

0706 90 - Loại khác:       

0706 90 10 
- - Cần củ (celeriac) (cần tây bén rễ 

hoặc cần tây Đức) 
13,6 A   

0706 90 30 - - Ngải cứu (Cochleria Armoracia) 12 A   

0706 90 90 - - Loại khác 13,6 A   

0707 00 
Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi 

hoặc ướp lạnh. 
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0707 00 05 - Dưa chuột Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0707 00 90 - Dưa chuột ri 12,8 A   

0708 
Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi 

hoặc ướp lạnh. 
      

0708 10 00 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 13,6 A   

0708 20 00 
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) : 

13,6 MIN 1,6 

EUR/100 kg 
A   

0708 90 00 - Các loại rau đậu khác 11,2 A   

0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.       

0709 20 00 - Măng tây 10,2 A   

0709 30 00 - Cà tím 12,8 A   

0709 40 00 - Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) 12,8 A   

  - Nấm và nấm cục (truffle):       

0709 51 00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 12,8 A   

0709 59 - - Loại khác       

0709 59 10 - - - Nấm mồng gà 3,2 A   

0709 59 30 - - - Nấm mũ (Flap mushrooms) 5,6 A   

0709 59 50 - - - Nấm cục (truffle) 6,4 A   

0709 59 90 - - - Loại khác 6,4 A   

0709 60 
- Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc chi 

Pimenta : 
      

0709 60 10 - - Ớt chuông 7,2 A   

  - - Loại khác       

0709 60 91 

- - - Thuộc chi Capsicum, dùng cho 

sản xuất capsicin hoặc capsicum 

oleoresin dyes 

0 A   

0709 60 95 
- - - Dùng cho sản xuất tinh dầu và 

chất giống nhựa trong công nghiệp 
0 A   

0709 60 99 - - - Loại khác 6,4 A   

0709 70 00 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân vịt lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

10,4 A   

  - Loại khác       

0709 91 00 - - A-ti-sô Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0709 92 - - Ô-liu       

0709 92 10 - - - Dùng cho mục đích sản xuất dầu 4,5 A   

0709 92 90 - - - Loại khác 
13,1 EUR/100 

kg 
A   
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0709 93 
- - Quả bí ngô, quả bí và quả bầu 

(Cucurbita spp .) 
      

0709 93 10 - - - Bí xanh Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0709 93 90 - - - Loại khác 12,8 A   

0709 99 - - Loại khác       

0709 99 10 

- - - Rau salad, ngoại trừ rau diếp 

(Lactuca sativa) và rau diếp xoăn 

(Cichorium spp.) 

10,4 A   

0709 99 20 
- - - Cây rau cải muối (Chard- white 

beet) và ray ca-đông (Cardoons) 
10,4 A   

0709 99 40 - - - Nụ bạch hoa 5,6 A   

0709 99 50 - -  Tiêu hồi 8 A   

0709 99 60 - - - Ngô ngọt 
9,4 EUR/100 

kg 
A   

0709 99 90 - - - Loại khác 12,8 A   

0710 

Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín 

hoặc luộc chín trong nước), đông 

lạnh. 

      

0710 10 00 - Khoai tây 14,4 A   

  
- Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc 

vỏ: 
      

0710 21 00 - - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) 14,4 A   

0710 22 00 
- - Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) 
14,4 A   

0710 29 00 - - Loại khác 14,4 A   

0710 30 00 

- Rau chân vịt, rau chân vịt New 

Zealand, rau chân vịt  lê (rau 

chân vịt trồng trong vườn) 

14,4 A   

0710 40 

00A 

- Ngô ngọt trừ loại lõi có đường kính 

từ 8mm nhưng không quá 12 mm 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

TRQ 

Xem đoạn 4, 

tiểu mục 1, 

Phần B, Phụ 

lục 2-A (chú 

thích: hạn 

ngạch 500 tấn) 

0710 40 

00B 

- Ngô ngọt, lõi có dường kính từ 8mm 

nhưng không quá 12mm 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

A   

0710 80 - Loại rau khác       

0710 80 10 - - Ô-liu 15,2 A   

  
- - Quả ớt thuộc chi Capsicum  hoặc 

chi Pimenta  
      

0710 80 51 - - - Ớt chuông 14,4 A   

0710 80 59 - - - Loại khác 6,4 A   
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  - - Nấm       

0710 80 61 - - - Thuộc chi Genus Agaricus 14,4 A   

0710 80 69 - - - Loại khác 14,4 A   

0710 80 70 - - Cà chua 14,4 A   

0710 80 80 - - A-ti-sô 14,4 A   

0710 80 85 - - Măng tây 14,4 A   

0710 80 95 - - Loại khác 14,4 A   

0710 90 00 - Hỗn hợp các loại rau 14,4 A   

0711 

Rau  các  loại  đã  bảo  quản  tạm  

thời  (ví  dụ,  bằng  khí sunphurơ,  

ngâm nước muối,  ngâm nước  lưu  

huỳnh  hoặc ngâm trong  dung  dịch  

bảo  quản  khác),  nhưng  không  ăn 

ngay được. 

      

0711 20 - Ô-liu       

0711 20 10 
- - Dùng cho mục đích khác sản xuất 

dầu 
6,4 A   

0711 20 90 - - Loại khác 
13,1 EUR/100 

kg 
A   

0711 40 00 - Dưa chuột và dưa chuột ri: 12 A   

  - Nấm và nấm cục (truffle):       

0711 51 00 - - Thuộc chi Genus Agaricus 

9,6 + 191 

EUR/100 

kg/net 

TRQ 

Xem đoạn 16, 

tiểu mục 1, 

Phần B, Phụ 

lục 2-A (chú 

thích: hạn 

ngạch là 350 

tấn) 

0711 59 00 - - Loại khác 9,6 A   

0711 90 - Loại rau khác, hỗn hợp các loại rau       

  - - Rau       

0711 90 10 
- - - Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc 

Genus Pimenta, ngoại trừ ớt chuông 
6,4 A   

0711 90 30 - - - Ngô ngọt 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

A   

0711 90 50 - - - Hành tây 7,2 A   

0711 90 70 - - - Nụ bạch hoa 4,8 A   

0711 90 80 - - - Loại khác 9,6 A   

0711 90 90 - - Hỗn hợp các loại rau 12 A   

0712 

Rau  khô,  ở  dạng  nguyên,  cắt,  

thái  lát,  vụn  hoặc  ở  dạng bột, 

nhưng chưa chế biến thêm. 

      

0712 20 00 - Hành tây 12,8 A   
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- Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.) , 

nấm nhầy (Tremella spp.) 

và nấm cục (truffle): 

      

0712 31 00 - - Nấm thuộc chi Agaricus 12,8 A   

0712 32 00 - - Mộc nhĩ (Auricularia spp.) 12,8 A   

0712 33 00 - - Nấm nhầy (Tremella spp.) 12,8 A   

0712 39 00 - - Loại khác 12,8 A   

0712 90 - Loại rau khác, hỗn hợp các loại rau       

0712 90 05 
- - Khoai tây, đã cắt/ thái hoặc không, 

và không chế biến gì thêm 
10,2 A   

  
- - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) 
      

0712 90 19 - - - Loại khác 
9,4 EUR/100 

kg 
A   

0712 90 30 - - Cà chua 12,8 A   

0712 90 50 - - Cà rốt 12,8 A   

0712 90 90 - - Loại khác 12,8 A   

0713 

Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ 

quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc 

làm vỡ hạt. 

      

0713 10 - Đậu Hà Lan (Pisum sativum):       

0713 10 10 - - Dùng cho gieo trồng 0 A   

0713 10 90 - - Loại khác 0 A   

0713 20 00 - Đậu gà (Chickpeas) (Garbanzos) 0 A   

  
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp. ): 
      

0713 31 00 

-  -  Đậu  thuộc  loài  Vigna  mungo  

(L.)  Hepper   hoặc  Vigna radiata (L.) 

Wilczek: 

0 A   

0713 32 00 
-   -   Đậu   hạt   đỏ   nhỏ   (Adzuki)   

(Phaseolus    hoặc   Vigna angularis ): 
0 A   

0713 33 
- - Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus 

vulgaris): 
      

0713 33 10 - - - Dùng cho gieo trồng 0 A   

0713 33 90 - - - Loại khác 0 A   

0713 34 00 

-   -   Đậu   bambara   (Vigna   

subterranea    hoặc   Voandzeia 

subterranea ): 

0 A   

0713 35 00 - - Đậu đũa (Vigna unguiculata): 0 A   

0713 39 00 - - Loại khác 0 A   

0713 40 00 - Đậu lăng 0 A   
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0713 50 00 

-  Đậu  tằm  (Vicia  faba  var.  major)  

và  đậu  ngựa  (Vicia  faba var. 

equina, Vicia faba var. minor) : 

3,2 A   

0713 60 00 - Đậu triều, đậu săng (Cajanus caja) 3,2 A   

0713 90 00 - Loại khác 3,2 A   

0714 

Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô 

Jerusalem, khoai lang và các loại củ  

và rễ tương tự có hàm lượng tinh 

bột hoặc inulin cao,  tươi,  ướp  

lạnh,  đông  lạnh  hoặc  khô,  đã  

hoặc  chưa thái lát hoặc làm thành 

dạng viên; lõi cây cọ sago. 

      

0714 10 - Sắn:       

0714 10 91 

- - Dùng làm thức ăn cho người, được 

đóng trong túi có khối lượng tịnh 

không quá 28 kg, hoặc là tươi và có vỏ 

hoặc là đông lạnh và được gọt vỏ, đã 

hoặc chưa được thái 

9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 10 98 - - Loại khác 
9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 20 - Khoai tây ngọt       

0714 20 10 
- - Tươi, còn nguyên vẹn, dùng lam 

thức ăn cho người 
3 A   

0714 20 90 - - Loại khác 
6,4 EUR/100 

kg 
A   

0714 30 - Củ từ (Dioscorea spp.) :       

0714 30 10 

- - Dùng làm thức ăn cho người, được 

đóng trong túi có khối lượng tịnh 

không quá 28 kg, hoặc là tươi và có vỏ 

hoặc là đông lạnh và được gọt vỏ, đã 

hoặc chưa được thái 

9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 30 90 - - Loại khác 
9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 40 - Khoai sọ (Colacasia spp .):       

0714 40 10 

- - Dùng làm thức ăn cho người, được 

đóng trong túi có khối lượng tịnh 

không quá 28 kg, hoặc là tươi và có vỏ 

hoặc là đông lạnh và được gọt vỏ, đã 

hoặc chưa được thái 

9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 40 90 - - Loại khác 
9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 50 - Khoai môn (Xanthosoma spp .):       
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0714 50 10 

- - Dùng làm thức ăn cho người, được 

đóng trong túi có khối lượng tịnh 

không quá 28 kg, hoặc là tươi và có vỏ 

hoặc là đông lạnh và được gọt vỏ, đã 

hoặc chưa được thái 

9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 50 90 - - Loại khác 
9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 90 - Loại khác       

  

- - Củ dong, củ lan và các loại củ 

tương tự và các loại củ có lượng tinh 

bột cao 

      

0714 90 12 

- - - Dùng làm thức ăn cho người, 

được đóng trong túi có khối lượng tịnh 

không quá 28 kg, hoặc là tươi và có vỏ 

hoặc là đông lạnh và được gọt vỏ, đã 

hoặc chưa được thái 

9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 90 18 - - - Loại khác 
9,5 EUR/100 

kg 
A   

0714 90 90 - - Loại khác 3 A   

  

Chương 8: Quả và quả hạch (nút) 

ăn được; vỏ quả thuộc họ cam quýt 

hoặc các loại dưa lớn 

      

0801 

Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) 

và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc 

chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. 

      

  - Dừa:       

0801 11 00 - - Đã qua công đoạn làm khô 0 A   

0801 12 00 - - Dừa còn nguyên sọ 0 A   

0801 19 00 - - Loại khác 0 A   

  - Quả hạch Brazil (Brazil nuts):       

0801 21 00 - - Chưa bóc vỏ 0 A   

0801 22 00 - - Đã bóc vỏ 0 A   

  - Hạt điều:       

0801 31 00 - - Chưa bóc vỏ 0 A   

0801 32 00 - - Đã bóc vỏ 0 A   

0802 

Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc 

khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột 

vỏ. 

      

  - Quả hạnh nhân:       

0802 11 - - Chưa bóc vỏ       

0802 11 10 - - - Đắng 0 A   

0802 11 90 - - - Loại khác 5,6 A   

0802 12 - - Đã bóc vỏ       

0802 12 10 - - - Đắng 0 A   
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0802 12 90 - - - Loại khác 3,5 A   

  - Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp. ):       

0802 21 00 - - Chưa bóc vỏ 3,2 A   

0802 22 00 - - Đã bóc vỏ 3,2 A   

  - Quả óc chó:       

0802 31 00 - - Chưa bóc vỏ 4 A   

0802 32 00 - - Đã bóc vỏ 5,1 A   

  - Hạt dẻ (Castanea spp. ):       

0802 41 00 - - Chưa bóc vỏ 5,6 A   

0802 42 00 - - Đã bóc vỏ 5,6 A   

  - Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):       

0802 51 00 - - Chưa bóc vỏ 1,6 A   

0802 52 00 - - Đã bóc vỏ 1,6 A   

  - Hạt macadamia (Macadamia nuts):       

0802 61 00 - - Chưa bóc vỏ 2 A   

0802 62 00 - - Đã bóc vỏ 2 A   

0802 70 00 - Hạt cây côla (Cola spp .) 0 A   

0802 80 00 - Quả cau 0 A   

0802 90 - Loại khác       

0802 90 10 - - Quả mạy Châu Mỹ (Pecan) 0 A   

0802 90 50 - - Hạt thông 2 A   

0802 90 85 - - Loại khác 2 A   

0803 Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô.       

0803 10 - Chuối lá 180     

0803 10 10 - -  Tươi 16 A   

0803 10 90 - - Khô 16 A   

0803 90 - Loại khác       

0803 90 10 - - Tươi 
136 EUR/1000 

kg 
R75 

Xem đoạn 

1(l), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0803 90 90 - - Khô 16 A   

0804 
Quả chà là,  sung,  vả,  dứa,  bơ,  ổi,  

xoài và  măng  cụt,  tươi hoặc khô. 
      

0804 10 00 - Quả chà là 7,7 A   

0804 20 - Quả sung, vả       

0804 20 10 - - Tươi 5,6 A   

0804 20 90 - - Khô 8 A   

0804 30 00 - Quả dứa 5,8 A   

0804 40 00 - Quả bơ 5,1 A   

0804 50 00 - Quả ổi, xoài và măng cụt 0 A   
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0805 
Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc 

khô. 
      

0805 10 - Quả cam:       

0805 10 20 - - Cam ngọt, tươi Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0805 10 80 - - Loại khác 16 A   

0805 20 

- Quả quýt các loại (kể cả quất); cam 

nhỏ (clementines) và các loại giống lai 

chi cam quýt tương tự 

      

0805 20 10 - - Cam nhỏ (Clementines) Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0805 20 30 
- - Quả cam Monreals và cam Nhật 

Bản (Satsuma) 
Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0805 20 50 - - Quýt Mandarins và quýt wilkings Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0805 20 70 - - Quýt Tangerines Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0805 20 90 - - Loại khác Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0805 40 00 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm 2,4 A   

0805 50 

-  Quả  chanh  vàng  (Citrus  limon,  

Citrus  limonum)   và  quả chanh xanh 

(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia ): 

      

0805 50 10 
- - Quả chanh vàng (Citrus limon, 

Citrus limonum ) 
Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0805 50 90 
- - Quả chanh xanh (Citrus 

aurantifolia, Citrus latifolia ) 
12,8 A   

0805 90 00 - Loại khác 12,8 A   

0806 Quả nho, tươi hoặc khô.       

0806 10 - Tươi       

0806 10 10 - - Nho để bàn (Table grapes) Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0806 10 90 - - Loại khác 17,6 A   

0806 20 - Khô       

0806 20 10 - - Quả lý chua 2,4 A   
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0806 20 30 - - Nho Xuntan (Sultanas) 2,4 A   

0806 20 90 - - Loại khác 2,4 A   

0807 
Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) 

và đu đủ, tươi. 
      

  - Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu):       

0807 11 00 - - Quả dưa hấu 8,8 A   

0807 19 00 - - Loại khác 8,8 A   

0808 
Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, 

tươi. 
      

0808 10 - Quả táo       

0808 10 10 
- - Táo dùng làm rượu, số lượng lớn, 

từ 16 tháng 9 đến 15 tháng 12 
7,2 MIN A   

    
0,36 EUR/100 

kg/net 
    

0808 10 80 - - Loại khác Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0808 30 - Quả lê       

0808 30 10 
- - Lê dùng là rượu, số lượng lớn, từ 

ngày 1 tháng 8 đến 31 tháng 12 
7,2 MIN A   

    
0,36 EUR/100 

kg/net 
    

0808 30 90 - - Loại khác Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0808 40 00 - Quả mộc qua 7,2 A   

0809 
Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân 

đào), mận và mận gai, tươi. 
      

0809 10 00 - Quả mơ Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

  - Quả anh đào       

0809 21 00 - - Quả anh đào chua (Prunus caranus) Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0809 29 00 - - Loại khác Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0809 30 - Quả đào, kể cả xuân đào       

0809 30 10 - - Xuân đào Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 
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0809 30 90 - - Loại khác Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0809 40 - Quả mận và quả mận gai:       

0809 40 05 - - Quả mận Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

0809 40 90 - - Quả mận gai 12 A   

0810 Quả khác, tươi.       

0810 10 00 - Quả dâu tây 12,8 MIN A   

    
2,4 EUR/100 

kg/net 
    

0810 20 
- Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ 

(loganberries) 
      

0810 20 10 - - Quả mâm xôi 8,8 A   

0810 20 90 - - Loại khác 9,6 A   

0810 30 
- Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng 

hoặc đỏ 
      

0810 30 10 - - Quả lý chua đen 8,8 A   

0810 30 30 - - Quả lý chua đỏ 8,8 A   

0810 30 90 - - Loại khác 9,6 A   

0810 40 
- Quả nam việt quất, quả việt quất và 

các loại quả khác thuộc chi Vaccinium 
      

0810 40 10 

- - Dâu Lingon (Cowberries, 

Foxberries) hoặc Nam việt quất rừng 

(Mountain cranberries) (thuộc loài 

Vaccinium vitis-idea) 

0 A   

0810 40 30 - - Quả thuộc loài Vaccinium myrtillus  3,2 A   

0810 40 50 

- - Quả thuộc loài Vaccinium 

macrocarpon và Vaccinium 

corymbosum  

3,2 A   

0810 40 90 - - Loại khác 9,6 A   

0810 50 00 - Quả kiwi 8,8 A   

0810 60 00 - Quả sầu riêng 8,8 A   

0810 70 00 - Quả hồng vàng 8,8 A   

0810 90 - Loại khác       

0810 90 20 

 - - Quả me, đào lộn hột (cashew 

apples), quả vải, quả mít, quả hồng 

xiêm, quả chanh leo, quả khế và quả 

thanh long 

0 A   

0810 90 75 - - Loại khác 8,8 A   
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0811 

Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc 

chưa hấp chín hoặc luộc chín  trong  

nước,  đông  lạnh,  đã  hoặc  chưa  

thêm  đường 

hoặc chất tạo ngọt khác. 

      

0811 10 - Quả dâu tây       

  
- - Đã thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác 
      

0811 10 11 
- - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng 

20,8 + 8,4 

EUR/100 kg 
A   

0811 10 19 - - - Loại khác 20,8 A   

0811 10 90 - - Loại khác 14,4 A   

0811 20 

-  Quả mâm xôi,  dâu  tằm, dâu  đỏ 

(loganberries), quả lý  chua đen, trắng 

hoặc đỏ và quả lý gai 

      

  
- - Đã thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác 
      

0811 20 11 
- - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng 

20,8 + 8,4 

EUR/100 kg 
A   

0811 20 19 - - - Loại khác 20,8 A   

  - - Loại khác       

0811 20 31 - - - Quả mâm xôi 14,4 A   

0811 20 39 - - - Quả lý chua đen 14,4 A   

0811 20 51 - - - Quả lý chua đỏ 12 A   

0811 20 59 
- - - Dâu tằm (blackberries và 

mulberries) 
12 A   

0811 20 90 - - - Loại khác 14,4 A   

0811 90 - Loại khác       

  
- - Đã thêm đường hoặc chất làm ngọt 

khác 
      

  
- - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng 
      

0811 90 11 - - - - Hạt và quả nhiệt đới 
13 + 5,3 

EUR/100 kg 
A   

0811 90 19 - - - - Loại khác 
20,8 + 8,4 

EUR/100 kg 
A   

  - - - Loại khác       

0811 90 31 - - - - Hạt và quả nhiệt đới 13 A   

0811 90 39 - - - - Loại khác 20,8 A   

  - - Loại khác       

0811 90 50 - - - Quả thuộc loài Vaccinium mỷtillus 12 A   
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0811 90 70 

- - - Quả thuộc loại Vaccinium 

myrtilloides và Vaccinium 

angustifolium 

3,2 A   

  - - - Quả anh đào       

0811 90 75 
- - - - Quả anh đào chua (Prunus 

cerasus) 
14,4 A   

0811 90 80 - - - - Loại khác 14,4 A   

0811 90 85 - - - Hạt và quả nhiệt đới 9 A   

0811 90 95 - - - Loại khác 14,4 A   

0812 

Quả  và  quả  hạch (nuts),  được bảo  

quản  tạm thời (ví  dụ, bằng  khí  

sunphurơ,  ngâm  nước  muối,  nước  

lưu  huỳnh hoặc  dung  dịch  bảo  

quản  khác),  nhưng  không  ăn  

ngay được. 

      

0812 10 00 - Quả anh đào 8,8 A   

0812 90 - Loại khác       

0812 90 25 - - 12,8 A   

0812 90 30 - - Quả đu đủ  2,3 A   

0812 90 40 - - Quả thuộc loại Vaccinium myrtillus 6,4 A   

0812 90 70 

- - Quả ổi, quả xoài, quả măng cụt, 

quả me, quả táo lộn hột, quả vải, quả 

mít, quả thanh long, quả chanh leo, 

quả khế, quả thanh long và các loại hạt 

nhiệt đới 

5,5 A   

0812 90 98 - - Loại khác 8,8 A   

0813 

Quả,  khô,  trừ  các  loại  quả  thuộc  

nhóm  08.01  đến  08.06; hỗn  hợp  

các  loại  quả  hạch  (nuts)  hoặc  

quả  khô  thuộc Chương này. 

      

0813 10 00 - Quả mơ 5,6 A   

0813 20 00 - Quả mận đỏ 9,6 A   

0813 30 00 - Quả táo (apples) 3,2 A   

0813 40 - Quả khác:       

0813 40 10 - - Quả đào, kể cả xuân đào 5,6 A   

0813 40 30 - - Quả lê 6,4 A   

0813 40 50 - - Quả đu đủ 2 A   

0813 40 65 

- - Quả me, quả táo lộn hột (cashew 

apples), quả vải, quả mít, quả hồng 

xiêm, quả chanh leo, quả khế và quả 

thanh long 

0 A   

0813 40 95 - - Loại khác 2,4 A   
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0813 50 
- Hỗn hợp các loại hạt hoặc hoa quả 

khô của chương này 
      

  
- - Hỗn hợp các loại hoa quả khô, trừ 

những loại thuộc nhóm 0801 đến 0806 
      

  - - - Không chứa quả mận đỏ       

0813 50 12 

- - - - Từ quả đu đủ, quả me, quả táo 

lộn hột, quả vải, quả mít, quả hồng 

xiêm, quả chanh leo, quả khế và quả 

thanh long 

4 A   

0813 50 15 - - - - Loại khác 6,4 A   

0813 50 19 - - - Có quả mận đỏ 9,6 A   

  
- - Hỗn hợp chỉ riêng các loại hạt 

thuộc nhóm 0801 và 0802 
      

0813 50 31 - - - Từ hạt nhiệt đới 4 A   

0813 50 39 - - - Loại khác 6,4 A   

  - - Hỗn hợp khác       

0813 50 91 
- - -  Không chứa quả mận đỏ hoặc 

quả sung (figs) 
8 A   

0813 50 99 - - - Loại khác 9,6 A   

0814 00 00 

Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt 

hoặc các loại dưa (kể   cả dưa hấu), 

tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản 

tạm thời trong  nước  muối,  nước  lưu  

huỳnh  hoặc  trong  các  dung 

dịch bảo quản khác. 

1,6 A   

  

Chương 20: Các chế phẩm từ rau, 

quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần 

khác của cây 

      

2001 

Rau, quả, quả hạch (nuts) và các 

phần ăn được khác của cây, đã chế 

biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc 

axit acetic. 

      

2001 10 00 - Dưa chuột và dưa chuột ri 17,6 A   

2001 90 - Loại khác       

2001 90 10 - - Tương ớt xoài (Mango chutney) 0 A   

2001 90 20 
- - Quả ớt thuộc chi Capsium ngoại trừ 

ớt chuông và ớt anh đào 
5 A   

2001 90 

30A 

- - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) ngoại trừ loại có đường 

kính từ 8mm đến không quá 12mm 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

TRQ 

Xem đoạn 4, 

tiểu mục 1, 

Phần B, Phụ 

lục 2-A (chú 

thích: hạn 

ngạch là 500 

tấn) 
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2001 90 

30B 

- - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharate) có đường kính từ 8mm 

đến không quá 12mm 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

A   

2001 90 40 

- - Củ từ (Yams), khoai lang và các 

phần tương tự có thể ăn được của thực 

vật chứa tinh bột từ 5% trọng lượng 

trở lên  

8,3 + 3,8 

EUR/100 

kg/net 

A   

2001 90 50 - - Nấm 16 TRQ 

Xem đoạn 16, 

tiểu mục 1, 

Phần B, Phụ 

lục 2-A (chú 

thích: hạn 

ngạch là 350 

tấn) 

2001 90 65 - - Ô-liu 16 A   

2001 90 70 - - Ớt chuông 16 A   

2001 90 92 - - Hạt hoặc quả nhiệt đới; hạt cọ 10 A   

2001 90 97 - - Loại khác 16 A   

2002 

Cà  chua  đã  chế  biến  hoặc  bảo  

quản  bằng  cách  khác  trừ loại bảo 

quản bằng giấm hoặc axit axetic. 

      

2002 10 
- Cà chua, nguyên quả hoặc dạng 

miếng 
      

2002 10 10 - - Đã gọt vỏ 14,4 A   

2002 10 90 - - Loại khác 14,4 A   

2002 90 - Loại khác       

  
- - Với hàm lượng chất khô nhỏ hơn 

12% trọng lượng 
      

2002 90 11 
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
14,4 A   

2002 90 19 
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không quá 1kg 
14,4 A   

  
- - Với hàm lượng chất khô từ 12% 

đến không quá 30% trọng lượng 
      

2002 90 31 
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
14,4 A   

2002 90 39 
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không quá 1kg 
14,4 A   

  
- - Với hàm lượng chất khô trên 30% 

trọng lượng 
      

2002 90 91 
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
14,4 A   
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2002 90 99 
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không quá 1kg 
14,4 A   

2003 

Nấm  và  nấm  cục  (truffles),  đã  

chế  biến  hoặc  bảo  quản bằng cách 

khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc 

axit axetic. 

      

2003 10 - Nấm thuộc chi Agaricus       

2003 10 20 
- - Được bảo quản tạm thời, đã nấu 

chín hoàn toàn 

18,4 + 191 

EUR/100 

kg/net 

TRQ 

Xem đoạn 16, 

tiểu mục 1, 

Phần B, Phụ 

lục 2-A (chú 

thích: hạn 

ngạch là 350 

tấn) 

2003 10 30 - - Loại khác 

18,4 + 222 

EUR/100 

kg/net 

TRQ 

Xem đoạn 16, 

tiểu mục 1, 

Phần B, Phụ 

lục 2-A (chú 

thích: hạn 

ngạch là 350 

tấn) 

2003 90 - Loại khác       

2003 90 10 - - Nấm cục (truffles) 14,4 A   

2003 90 90 - - Loại khác 18,4 A   

2004 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách khác trừ bảo  quản  

bằng  giấm  hoặc  axit  axetic,  đã  

đông  lạnh,  trừ các sản phẩm thuộc 

nhóm 20.06. 

      

2004 10 - Khoai tây       

2004 10 10 
- - Đã nấu chín, không có chế biến 

khác 
14,4 A   

  - - Loại khác       

2004 10 91 
- - - Dạng bột, bột xay thô, vụn 

(flakes) 
7,6 + EA A   

2004 10 99 - - - Loại khác 17,6 A   

2004 90 - Loại rau khác và hỗn hợp rau       

2004 90 10 
- - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

A   

2004 90 30 
- - Dưa bắp cải Đức, nụ bạch hoa và ô-

liu 
16 A   

2004 90 50 

- - Đậu Hà Lan (Pisum sativum) và 

đậu hạt non thuộc chi Phaseolus spp., 

trong vỏ đậu 

19,2 A   
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  - - Loại khác, bao gồm cả hỗn hợp       

2004 90 91 
- - - Hành tây, đã nấu chín, không có 

chế biến khác 
14,4 A   

2004 90 98 - - - Loại khác 17,6 A   

2005 

Rau khác, đã chế biến hoặc bảo 

quản bằng cách  khác  trừ  bảo  

quản  bằng  giấm  hoặc axit  axetic,  

không  đông  lạnh,  trừ  các  sản 

phẩm thuộc nhóm 20.06. 

      

2005 10 00 - Rau đồng nhất 17,6 A   

2005 20 - Khoai tây       

2005 20 10 - - Dạng bột, bột xay thô, vụn (flakes) 8,8 + EA A   

  - - Loại khác       

2005 20 20 

- - - Thái lát mỏng, rán hoặc nướng, có 

thêm muối hoặc gia vị hoặc không, 

trong bao bì kín, thích hợp cho dùng 

ăn luôn được 

14,1 A   

2005 20 80 - - - Loại khác 14,1 A   

2005 40 00 - Đậu Hà lan (Pisum sativum) 19,2 A   

  
- Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) : 
      

2005 51 00 - - Đậu hạt, đã bóc vỏ 17,6 A   

2005 59 00 - - Loại khác 19,2 A   

2005 60 00 - Măng tây 17,6 A   

2005 70 00 - Ô-liu 12,8 A   

2005 80 

00A 

- - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharata) ngoại trừ loại có đường 

kính từ 8mm đến không quá 12mm 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

TRQ 

Xem đoạn 4, 

tiểu mục 1, 

Phần B, Phụ 

lục 2-A (chú 

thích: hạn 

ngạch là 500 

tấn) 

2005 80 

00B 

- - Ngô ngọt (Zea mays var. 

saccharate) có đường kính từ 8mm 

đến không quá 12mm 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

A   

  - Loại rau khác hoặc các hỗn hợp rau        

2005 91 00 - - Măng tre 17,6 A   

2005 99 - - Loại khác       

2005 99 10 
- - - Quả ớt thuộc chi Capsicum, ngoại 

trừ ớt chuông và ớt anh đào 
6,4 A   

2005 99 20 - - - Nụ bạch hoa 16 A   

2005 99 30 - - - A-tí-sô 17,6 A   

2005 99 50 - - - Hỗn hợp các loại rau 17,6 A   

2005 99 60 - - - Dưa cải muối Đức 16 A   
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2005 99 80 - - - Loại khác 17,6 A   

2006 00 

Rau,  quả,  quả hạch (nuts),  vỏ quả 

và các phần  khác  của 

cây, được bảo quản bằng đường 

(dạng khô có tẩm đường, ngâm 

trong nước đường hoặc bọc đường). 

      

2006 00 10 - Gừng 0 A   

  - Loại khác       

  - -Lượng đường trên 13% trọng lượng       

2006 00 31 - - - Quả anh đào 
20 + 23,9 

EUR/100 kg 
A   

2006 00 35 - - - Quả và hạt nhiệt đới 
12,5 + 15 

EUR/100 kg 
A   

2006 00 38 - - - Loại khác 
20 + 23,9 

EUR/100 kg 
A   

  - - Loại khác       

2006 00 91 - - - Quả và hạt nhiệt đới 12,5 A   

2006 00 99 - - - Loại khác 20 A   

2007 

Mứt,  thạch trái cây,  mứt từ quả 

thuộc chi cam quýt,  bột nghiền và 

bột nhão từ quả hoặc quả hạch 

(nuts), thu được từ quá trình đun 

nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường 

hay chất tạo ngọt khác. 

      

2007 10 - Chế phẩm đồng nhất       

2007 10 10 - - Lượng đường trên 13% trọng lượng 
24 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - Loại khác       

2007 10 91 - - -  Từ quả nhiệt đới 15 A   

2007 10 99 - - - Loại khác 24 A   

  - Loại khác       

2007 91 - - Từ quả thuộc chi cam quýt       

2007 91 10 
- - - Lượng đường trên 30% trọng 

lượng 

20 + 23 

EUR/100 kg 
A   

2007 91 30 
- - - Lượng đường trên 13% nhưng 

không quá 30% trọng lượng 

20 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

2007 91 90 - - - Loại khác 21,6 A   

2007 99 - - Loại khác       

  
- - - Lượng đường trên 30% trọng 

lượng 
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2007 99 10 

- - - - Bột nghiền và bột nhão của quả 

mận, quả mận khô, đựng trong bao bì 

trực tiếp với khối lượng tịnh trên 

100kg, cho chế biến công nghiệp  

22,4 A   

2007 99 20 
- - - - Bột nghiền và bột nhão của hạt 

dẻ 

24 + 19,7 

EUR/100 kg 
A   

  - - - - Loại khác       

2007 99 31 - - - - - Từ quả anh đào 
24 + 23 

EUR/100 kg 
A   

2007 99 33 - - - - - Từ quả dâu 
24 + 23 

EUR/100 kg 
A   

2007 99 35 - - - - - Từ quả mâm xôi 
24 + 23 

EUR/100 kg 
A   

2007 99 39 - - - - - Loại khác 
24 + 23 

EUR/100 kg 
A   

2007 99 50 
- - - Lượng đường trên 13% nhưng 

không quá 30% trọng lượng 

24 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - Loại khác       

2007 99 93 - - - - Từ quả hoặc hạt nhiệt đới 15 A   

2007 99 97 - - - - Loại khác 24 A   

2008 

Quả, quả hạch (nuts) và các phần 

ăn được khác của cây, đã chế biến 

hoặc bảo quản bằng cách khác, đã 

hoặc chưa pha thêm đường hay chất 

tạo ngọt khác hoặc rượu, chưa được 

chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. 

      

  
- Quả hạch (nuts), lạc và hạt khác, đã 

hoặc chưa pha trộn với nhau 
      

2008 11 - - Lạc       

2008 11 10 - - - Bơ lạc 12,8 A   

  
- - - Loại khác, đựng trong bao bì trực 

tiếp với khối lượng tịnh 
      

2008 11 91 - - - - Trên 1kg 11,2 A   

  - - - - Không quá 1kg       

2008 11 96 - - - - - Đã rang 12 A   

2008 11 98 - - - - - Loại khác 12,8 A   

2008 19 - - Loại khác, bao gồm cả hỗn hợp       

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
      

2008 19 11 
- - - - Hạt nhiệt đới, hỗn hợp chứa hạt 

và quả nhiệt đới trên 50% trọng lượng  
7 A   
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  - - - - Loại khác       

2008 19 13 
- - - - - Hạt hạnh nhân và quả hồ trăn 

rang 
9 A   

2008 19 19 - - - - - Loại khác 11,2 A   

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không vượt quá 1kg 
      

2008 19 91 
- - - - Hạt nhiệt đới, hỗn hợp chứa hạt 

và quả nhiệt đới trên 50% trọng lượng 
8 A   

  - - - - Loại khác       

  - - - - - Hạt rang       

2008 19 93 - - - - - - Hạt hạnh nhân và quả hồ trăn 10,2 A   

2008 19 95 - - - - - - Loại khác 12 A   

2008 19 99 - - - - - Loại khác 12,8 A   

2008 20 - Dứa       

  - - Thêm rượu       

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh vượt quá 1kg 
      

2008 20 11 
- - - - Với lượng đường trên 17% trọng 

lượng 

25,6 + 2,5 

EUR/100 kg 
A   

2008 20 19 - - - - Loại khác 25,6 A   

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không vượt quá 1kg 
      

2008 20 31 
- - - - Với lượng đường trên 19% trọng 

lượng 

25,6 + 2,5 

EUR/100 kg 
A   

2008 20 39 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - Không chứa rượu       

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng vượt quá 

1kg 

      

2008 20 51 
- - - - Với lượng đường trên 17% trọng 

lượng 
19,2 A   

2008 20 59 - - - - Loại khác 17,6 A   

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh không 

vượt quá 1kg 

      

2008 20 71 
- - - - Với lượng đường trên 19% trọng 

lượng 
20,8 A   

2008 20 79 - - - - Loại khác 19,2 A   

2008 20 90 - - - Không thêm đường 18,4 A   

2008 30 - Qảu thuộc chi cam quýt       

  - - Đã thêm rượu       
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- - - Lượng đường trên 9% trọng 

lượng 
      

2008 30 11 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

25,6 A   

2008 30 19 - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - Loại khác       

2008 30 31 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

24 A   

2008 30 39 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - Không thêm rượu       

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì kín với trọng lượng tịnh vượt quá 

1kg 

      

2008 30 51 - - - - Múi bưởi, kể cả bưởi chùm 15,2 A   

2008 30 55 

- - - - Quả quýt các loại (kể cả quất); 

cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai chi cam quýt tương tự 

18,4 A   

2008 30 59 - - - - Loại khác 17,6 A   

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh không 

vượt quá 1 kg 

      

2008 30 71 - - - - Múi bưởi, kể cả bưởi chùm 15,2 A   

2008 30 75 

- - - - Quả quýt các loại (kể cả quất); 

cam nhỏ (clementines) và các loại 

giống lai chi cam quýt tương tự 

17,6 A   

2008 30 79 - - - - Loại khác 20,8 A   

2008 30 90 - - - Không thêm đường 18,4 A   

2008 40 - Quả lê       

  - - Đã thêm rượu       

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
      

  
- - - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng 
      

2008 40 11 

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

25,6 A   

2008 40 19 - - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - - Loại khác       
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2008 40 21 

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

24 A   

2008 40 29 - - - - - Loại khác 25,6 A   

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không vượt quá 1kg 
      

2008 40 31 
- - - - Lượng đường trên 15% trọng 

lượng 

25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

2008 40 39 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - -  Không thêm rượu       

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh trên 

1kg 

      

2008 40 51 
- - - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng 
17,6 A   

2008 40 59 - - - - Loại khác 16 A   

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì kín với khối lượng tịnh không quá 

1kg 

      

2008 40 71 
- - - - Lượng đường trên 15% trọng 

lượng 
19,2 A   

2008 40 79 - - - - Loại khác 17,6 A   

2008 40 90 - - - Không thêm đường 16,8 A   

2008 50 - Quả mơ       

  - - Đã thêm rượu       

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
      

  
- - - - Lượng đường trên 13 % trọng 

lượng 
      

2008 50 11 

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

25,6 A   

2008 50 19 - - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - - Loại khác       

2008 50 39 - - - - - Loại khác 25,6 A   

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không quá 1kg 
      

2008 50 51 
- - - - Lượng đường trên 15% trọng 

lượng 

25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

2008 50 59 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - Không thêm rượu       

  
- - - Đã thêm đường, trong bao bì trực 

tiếp với khối lượng tịnh trên 1kg 
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2008 50 61 
- - - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng 
19,2 A   

2008 50 69 - - - - Loại khác 17,6 A   

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh không 

quá 1kg 

      

2008 50 71 
- - - - Lượng đường trên 15% trọng 

lượng 
20,8 A   

2008 50 79 - - - - Loại khác 19,2 A   

  
- - - Không chứa đường, đựng trong 

bao bì trực tiếp với khối lượng tịnh 
      

2008 50 92 - - - - Từ 5kg trở lên 13,6 A   

2008 50 98 - - - - Dưới 5kg 18,4 A   

2008 60 - Quả anh đào       

  - - Đã thêm rượu       

  
- - - Lượng đường trên 9% trọng 

lượng 
      

2008 60 11 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

25,6 A   

2008 60 19 - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - Loại khác       

2008 60 31 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

24 A   

2008 60 39 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - Không thêm rượu       

  
- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh: 
      

2008 60 50 - - - - Trên 1kg 17,6 A   

2008 60 60 - - - - Không quá 1kg 20,8 A   

  
- - - Không thêm đường, đựng trong 

bao bì kín với khối lượng tịnh: 
      

2008 60 70 - - - - Từ 4,5kg trở lên 18,4 A   

2008 60 90 - - - - Dưới 4,5kg 18,4 A   

2008 70 - Quả đào, kể cả xuân đào       

  - - Đã thêm rượu       

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
      

  
- - - - Lượng đường trên 13 % trọng 

lượng 
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2008 70 11 

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

25,6 A   

2008 70 19 - - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - - Loại khác       

2008 70 31 

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

24 A   

2008 70 39 - - - - - Loại khác 25,6 A   

  
- - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh không quá 1kg 
      

2008 70 51 
- - - - Lượng đường trên 15% trọng 

lượng 

25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

2008 70 59 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - Không thêm rượu       

  
- - - Đã thêm đường, trong bao bì trực 

tiếp với khối lượng tịnh trên 1kg 
      

2008 70 61 
- - - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng 
19,2 A   

2008 70 69 - - - - Loại khác 17,6 A   

  

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh không 

quá 1kg 

      

2008 70 71 
- - - - Lượng đường trên 15% trọng 

lượng 
19,2 A   

2008 70 79 - - - - Loại khác 17,6 A   

  
- - - Không chứa đường, đựng trong 

bao bì trực tiếp với khối lượng tịnh 
      

2008 70 92 - - - - Từ 5kg trở lên 15,2 A   

2008 70 98 - - - - Dưới 5kg 18,4 A   

2008 80 - Quả dâu tây       

  - - Đã thêm rượu       

  
- - - Lượng đường trên 9% trọng 

lượng 
      

2008 80 11 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

25,6 A   

2008 80 19 - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - Loại khác       

2008 80 31 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

24 A   



 

731 

 

Mã HS Mô tả hàng hóa Thuế cơ sở  Lộ trình Ghi chú 

2008 80 39 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - Không thêm rượu       

2008 80 50 

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh trên 

1kg 

17,6 A   

2008 80 70 

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh không 

quá 1kg 

20,8 A   

2008 80 90 - - - Không thêm đường 18,4 A   

  
- Loại khác, kể cả hỗn hợp trừ những 

loại thuộc nhóm 200819 
      

2008 91 00 - - Lõi cây cọ 10 A   

2008 93 

-  -  Quả  nam  việt  quất  (Vaccinium  

macrocarpon,  Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium Vitis-idaea ): 

      

  - - - Đã thêm rượu       

  
- - - - Lượng đường trên 9% khối 

lượng 
      

2008 93 11 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

25,6 A   

2008 93 19 - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - Loại khác       

2008 93 21 

- - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực tế 

theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

24 A   

2008 93 29 - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - Không thêm rượu       

2008 93 91 

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh trên 

1kg 

17,6 A   

2008 93 93 

- - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh không 

quá 1kg 

20,8 A   

2008 93 99 - - - Không thêm đường 18,4 A   

2008 97 - - Hỗn hợp       

  - - - Đã thêm rượu       

  
- - - - Lượng đường trên 9% khối 

lượng 
      

  

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 
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2008 97 12 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

16 A   

2008 97 14 - - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - - - Loại khác       

2008 97 16 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

16 + 2,6 

EUR/100 kg 
A   

2008 97 18 - - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - - Loại khác       

  

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

      

2008 97 32 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

15 A   

2008 97 34 - - - - - - Loại khác 24 A   

  - - - - - Loại khác       

2008 97 36 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

16 A   

2008 97 38 - - - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - - Không thêm rượu       

  - - - - Đã thêm đường       

  
- - - - - Đựng trong bao bì trực tiếp với 

khối lượng tịnh trên 1kg 
      

2008 97 51 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

11 A   

2008 97 59 - - - - - - Loại khác 17,6 A   

  - - - - - Loại khác       

  

- - - - - - Hỗn hợp trái cây, trong đó 

không loại trái cây nào chiếm trên 

50% trọng lượng 

      

2008 97 72 

- - - - - - -Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa hạt và quả nhiệt đới từ 

50% trọng lượng) 

8,5 A   

2008 97 74 - - - - - - - Loại khác 13,6 A   

  - - - - - - Loại khác       

2008 97 76 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

12 A   

2008 97 78 - - - - - Loại khác 19,2 A   
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- - - - Không thêm đường, đựng trong 

bao bì kín với khối lượng tịnh: 
      

  - - - - - Từ 5kg trở lên       

2008 97 92 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

11,5 A   

2008 97 93 - - - - - - Loại khác 18,4 A   

  - - - - - Từ 4,5kg đến dưới 5kg       

2008 97 94 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

11,5 A   

2008 97 96 - - - - - - Loại khác 18,4 A   

  - - - - - Dưới 4,5kg       

2008 97 97 

- - - - - - Từ trái cây nhiệt đới (kể cả 

hỗn hợp chứa quả và hạt nhiệt đới từ 

50% trọng lượng trở lên) 

11,5 A   

2008 97 98 - - - - - - Loại khác 18,4 A   

2008 99 - - Loại khác       

  - - - Đã thêm rượu       

  - - - - Gừng       

2008 99 11 

- - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

10 A   

2008 99 19 - - - - - Loại khác 16 A   

  - - - - Nho       

2008 99 21 
- - - - - Lượng đường trên 13% trọng 

lượng  

25,6 + 3,8 

EUR/100 kg 
A   

2008 99 23 - - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - - - Loại khác       

  
- - - - - Lượng đường trên 9% trọng 

lượng 
      

  

- - - - - - Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

      

2008 99 28 - - - - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - - - - - Loại khác       

2008 99 31 - - - - - - - Trái cây nhiệt đới 
16 + 2,6 

EUR/100 kg 
A   

2008 99 34 - - - - - - - Loại khác 
25,6 + 4,2 

EUR/100 kg 
A   

  - - - - - Loại khác       
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- - - - - -Từ rượu có nồng độ cồn thực 

tế theo khối lượng không vượt quá 

11,85% mas 

      

2008 99 36 - - - - - - - Trái cây nhiệt đới 15 A   

2008 99 37 - - - - - - - Loại khác 24 A   

  - - - - - - Loại khác       

2008 99 38 - - - - - - - Trái cây nhiệt đới 16 A   

2008 99 40 - - - - - - - Loại khác 25,6 A   

  - - - Không thêm rượu       

  

- - - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh trên 

1kg 

      

2008 99 41 - - - - - Gừng 0 A   

2008 99 43 - - - - - Nho 19,2 A   

2008 99 45 - - - - - Quả mận và mận khô 17,6 A   

2008 99 48 - - - - - Trái cây nhiệt đới 11 A   

2008 99 49 - - - - - Loại khác 17,6 A   

  

- - - - Đã thêm đường, đựng trong bao 

bì trực tiếp với khối lượng tịnh không 

quá 1kg 

      

2008 99 51 - - - - - Gừng 0 A   

2008 99 63 - - - - - Trái cây nhiệt đới 13 A   

2008 99 67 - - - - - Loại khác 20,8 A   

  - - - - Không thêm đường       

  

- - - - - Quả mận và mận khô, đựng 

trong bao bì trực tiếp với khối lượng 

tịnh: 

      

2008 99 72 - - - - - - Từ 5kg trở lên 15,2 A   

2008 99 78 - - - - - - Dưới 5kg 18,4 A   

2008 99 85 
- - - - - Ngô (lõi), ngoại trừ ngô ngọt 

(Zea mays var. saccharata) 

5,1 + 9,4 

EUR/100 

kg/net 

A   

2008 99 91 

- - - - - Củ từ (Yams), khoai lang và 

các phần tương tự có thể ăn được của 

thực vật, chứa lượng tinh bột từ 5% 

trọng lượng trở lên 

8,3 + 3,8 

EUR/100 

kg/net 

A   

2008 99 99 - - - - - Loại khác 18,4 A   

2009 

Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm 

nho) và nước rau ép, chưa lên men 

và chưa pha thêm rượu, đã hoặc 

chưa pha thêm đường hoặc chất tạo 

ngọt khác. 

      

  - Nước cam ép       

2009 11 - - Đông lạnh       
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  - - - Trị giá Brix trên 67       

2009 11 11 
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 11 19 - - - - Loại khác 33,6 A   

  - - - Trị giá Brix không quá 67       

2009 11 91 

- - - - Giá trị không quá 30 EUR trên 

100 kg khối lượng tịnh và lượng 

đường cho thêm không vượt quá 30% 

khối lượng 

15,2 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 11 99 - - - - Loại khác 15,2 A   

2009 12 00 
- - Không đông lạnh, trị giá Brix 

không quá 20 
12,2 A   

2009 19 - - Loại khác       

  - - - Trị giá Brix trên 67       

2009 19 11 
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 19 19 - - - - Loại khác 33,6 A   

  
- - - Trị giá Brix trên 20 nhưng không 

quá 67 
      

2009 19 91 

- - - - Giá trị không quá 30 EUR trên 

100 kg khối lượng tịnh và lượng 

đường cho thêm không vượt quá 30% 

khối lượng 

15,2 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 19 98 - - - - Loại khác 12,2 A   

  - Nước ép bưởi, kể cả bưởi chùm       

2009 21 00 - - Trí giá Brix không quá 20 12 A   

2009 29 - - Loại khác       

  - - - Trị giá Brix trên 67       

2009 29 11 
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 29 19 - - - - Loại khác 33,6 A   

  
- - - Trị giá Brix trên 20 nhưng không 

quá 67 
      

2009 29 91 

- - - - Giá trị không quá 30 EUR trên 

100 kg khối lượng tịnh và lượng 

đường cho thêm không vượt quá 30% 

khối lượng 

12 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 29 99 - - - - Loại khác 12 A   

  
- Nước ép từ một loại quả thuộc chi 

cam quýt khác 
      

2009 31 - - Trí giá Brix không quá 20       

  
- - - Giá trị trên 30 EUR trên 100kg 

khối lượng tịnh 
      

2009 31 11 - - - - Đã thêm đường 14,4 A   
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2009 31 19 - - - - Không thêm đường 15,2 A   

  
- - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100kg khối lượng tịnh 
      

  - - - - Nước chanh       

2009 31 51 - - - - - Đã thêm đường 14,4 A   

2009 31 59 - - - - - Không thêm đường 15,2 A   

  
- - - - Nước ép một loại trái cây thuộc 

chi cam quýt khác 
      

2009 31 91 - - - - - Đã thêm đường 14,4 A   

2009 31 99 - - - - - Không thêm đường 15,2 A   

2009 39 - - Loại khác       

  - - - Trị giá Brix trên 67       

2009 39 11 
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 39 19 - - - - Loại khác 33,6 A   

  
- - - Trị giá Brix trên 20 nhưng không 

quá 67 
      

  
- - - - Giá trị trên 30 EUR trên 100kg 

khối lượng tịnh 
      

2009 39 31 - - - - - Đã thêm đường 14,4 A   

2009 39 39 - - - - - Không thêm đường 15,2 A   

  
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100kg khối lượng tịnh 
      

  - - - - - Nước ép chanh       

2009 39 51 
- - - - - - Lượng đường trên 30% khối 

lượng 

14,4 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 39 55 
- - - - - - Lượng đường không vượt quá 

30% khối lượng 
14,4 A   

2009 39 59 - - - - - - Không thêm đường 15,2 A   

  
- - - - - Nước ép các loại quả thuộc chi 

cam quýt khác 
      

2009 39 91 
- - - - - - Lượng đường trên 30% khối 

lượng 

14,4 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 39 95 
- - - - - - Lượng đường không vượt quá 

30% khối lượng 
14,4 A   

2009 39 99 - - - - - - Không thêm đường 15,2 A   

  - Nước ép dứa       

2009 41 - - Trí giá Brix không quá 20       

2009 41 92 - - - Đã thêm đường 15,2 A   

2009 41 99 - - - Không thêm đường 16 A   

2009 49 - - Loại khác       

  - - - Trị giá Brix trên 67       
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2009 49 11 
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100 kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 49 19 - - - - Loại khác 33,6 A   

  
- - - Trị giá Brix trên 20 nhưng không 

vượt quá 67 
      

2009 49 30 
- - - - Giá trị trên 30 EUR trên 100 kg 

khối lượng tịnh, đã thêm đường 
15,2 A   

  - - - - Loại khác       

2009 49 91 
- - - - - Lượng đường thêm vào trên 

30% trọng lượng 

15,2 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 49 93 
- - - - - Lượng đường thêm vào dưới 

30% trọng lượng 
15,2 A   

2009 49 99 - - - - - Không thêm đường 16 A   

2009 50 - Nước ép cà chua       

2009 50 10 - - Đã thêm đường 16 A   

2009 50 90 - - Loại khác 16,8 A   

  
- Nước nho ép, kể cả nước nho ép để 

làm rượu vang (grape must) 
      

2009 61 - - Trị giá Brix không quá 30       

2009 61 10 
- - - Giá trị trên 18 EUR trên 100 kg 

khối lượng tịnh 
Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

2009 61 90 
- - - Giá trị không vượt quá 18 EUR 

trên 100 kg khối lượng tịnh 

22,4 + 27 

EUR/hl 
A   

2009 69 - - Loại khác       

  - - - Trị giá Brix trên 67       

2009 69 11 
- - - - Giá trị không vượt quá 22 EUR 

trên 100 kg khối lượng tịnh 

40 + 121 

EUR/hl + 20,6 

EUR/100 kg 

A   

2009 69 19 - - - - Loại khác Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

  
- - - Trị giá Brix trên 30 nhưng không 

quá 67 
      

  
- - - - Giá trị trên 18 EUR trên mỗi 100 

kg khối lượng tịnh 
      

2009 69 51 - - - - - Cô đặc Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 

2009 69 59 - - - - - Loại khác Entry Prices A + EP 

Xem đoạn 

1(k), Phần A, 

Phụ lục 2-A 
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- - - - Giá trị không quá 18 EUR trên 

mỗi 100 kg khối lượng tịnh 
      

  
- - - - - Lượng đường thêm vào trên 

30% trọng lượng 
      

2009 69 71 - - - - - - Cô đặc 

22,4 + 131 

EUR/hl + 20,6 

EUR/100 kg 

A   

2009 69 79 - - - - - - Loại khác 

22,4 + 27 

EUR/hl + 20,6 

EUR/100 kg 

A   

2009 69 90 - - - - - Loại khác 
22,4 + 27 

EUR/hl 
A   

  - Nước ép táo       

2009 71 - - Trị giá Brix không quá 20       

2009 71 20 - - - Đã thêm đường 18 A   

2009 71 99 - - - Không thêm đường 18 A   

2009 79 - - Loại khác       

  - - - Trị giá Brix trên 67       

2009 79 19 - - - - Loại khác 30 A   

  
- - - Trị giá Brix trên 20 nhưng không 

quá 67 
      

2009 79 30 
- - - - Giá trị trên 18 EUR mỗi 100 kg 

khối lượng tịnh, đã thêm đường 
18 A   

  - - - - Loại khác       

2009 79 91 
- - - - - Lượng đường thêm vào trên 

30% khối lượng 

18 + 19,3 

EUR/100 kg 
A   

2009 79 98 - - - - - Loại khác 18 A   

  
- Nước ép của một loại trái cây hoặc 

rau khác 
      

2009 81 

-  -  Nước ép quả  nam  việt  quất  

(Vaccinium  macrocarpon,  Vaccinium 

oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea ): 

      

  - - - Trị giá Brix trên 67       

2009 81 11 
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên 100 kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 81 19 - - - - Loại khác 33,6 A   

  - - - Trị giá Brix không vượt quá 67       

2009 81 31 
- - - - Giá trị trên 30 EUR trên 100 kg 

khối lượng tịnh, đã thêm đường  
16,8 A   

  - - - - Loại khác       

2009 81 51 
- - - - - Lượng đường thêm vào trên 

30% khối lượng 

16,8 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   
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2009 81 59 
- - - - - Lượng đường thêm vào dưới 

30% khối lượng  
16,8 A   

  - - - - - Không thêm đường       

2009 81 95 
- - - - - - Nước ép của một loại quả 

thuộc chi Vaccinium macrocarpon 
14 A   

2009 81 99 - - - - - - Loại khác 17,6 A   

2009 89 - - Loại khác       

  - - - Trị giá Brix trên 67       

  - - - - Nước ép lê       

2009 89 11 
- - - - - - Giá trị không vượt quá 22 

EUR trên mỗi 100 kg khối lượng 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 89 19 - - - - - Loại khác 33,6 A   

  - - - - Loại khác       

  
- - - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên mỗi 100 kg khối lượng tịnh 
      

2009 89 34 
- - - - - - Nước ép của trái cây nhiệt 

đới 

21 + 12,9 

EUR/100 kg 
A   

2009 89 35 - - - - - - Loại khác 
33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

  - - - - - Loại khác       

2009 89 38 - - - - - - Loại khác 33,6 A   

  - - - Trị giá Brix không vượt quá 67       

  - - - - Nước ép lê       

2009 89 50 
- - - - - - Giá trị trên 18 EUR trên mỗi 

100 kg khối lượng, đã thêm đường 
19,2 A   

  - - - - - Loại khác       

2009 89 61 
- - - - - - Lượng đường thêm vào trên 

30% trọng lượng 

19,2 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 89 63 
- - - - - - Lượng đường thêm vào 

không quá 30% trọng lượng 
19,2 A   

2009 89 69 - - - - - - Không chứa đường 20 A   

  - - - - Loại khác       

  
- - - - - Giá trị trên 30 EUR mỗi 100kg 

khối lượng tịnh, đã thêm đường 
      

2009 89 71 - - - - - - Nước ép quả anh đào 16,8 A   

2009 89 73 - - - - - - Nước ép trái cây nhiệt đới 10,5 A   

2009 89 79 - - - - - - Loại khác 16,8 A   

  - - - - - Loại khác       

  
- - - - - - Lượng đường thêm vào trên 

30% trọng lượng 
      

2009 89 85 - - - - - - - Nước ép trái cây nhiệt đới 
10,5 + 12,9 

EUR/100 kg 
A   
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2009 89 86 - - - - - - - Loại khác 
16,8 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

  
- - - - - - Lượng đường thêm vào 

không quá 30% trọng lượng 
      

2009 89 88 - - - - - - - Nước ép trái cây nhiệt đới 10,5 A   

2009 89 89 - - - - - - - Loại khác 16,8 A   

  - - - - - - Không chứa đường       

2009 89 96 - - - - - - Nước ép quả anh đào 17,6 A   

2009 89 97 - - - - - - Nước ép trái cây nhiệt đới 11 A   

2009 89 99 - - - - - - Loại khác 17,6 A   

2009 90 - Hỗn hợp các loại nước ép       

  - - Trị giá Brix trên 67       

  - - - Hỗn hợp nước ép táo và lê       

2009 90 11 
- - - - Giá trị không quá 22 EUR trên 

mỗi 100 kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 90 19 - - - - Loại khác 33,6 A   

  - - - Loại khác       

2009 90 21 
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên mỗi 100 kg khối lượng tịnh 

33,6 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 90 29 - - - - Loại khác 33,6 A   

  - - Trị giá Brix không vượt quá 67       

  - - - Hỗn hợp nước ép táo và lê       

2009 90 31 

- - - - Giá trị không vượt quá 18 EUR 

trên mỗi 100 kg khối lượng tịnh và 

lượng đường thêm vào trên 30% khối 

lượng tịnh 

20 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

2009 90 39 - - - - Loại khác 20 A   

  - - - Loại khác       

  
- - - - Giá trị trên 30 EUR trên mỗi 100 

kg khối lượng tịnh 
      

  
- - - - - Hỗn hợp nước ép các loại quả 

thuộc chi cam quýt và dứa 
      

2009 90 41 - - - - - - Đã thêm đường 15,2 A   

2009 90 49 - - - - - - Loại khác 16 A   

  - - - - - Loại khác       

2009 90 51 - - - - - - Đã thêm đường 16,8 A   

2009 90 59 - - - - - - Loại khác 17,6 A   

  
- - - - Giá trị không vượt quá 30 EUR 

trên mỗi 100 kg khối lượng tịnh 
      

  
- - - - - Hỗn hợp nước ép các loại quả 

thuộc chi cam quýt và dứa 
      

2009 90 71 
- - - - - - Lượng đường thêm vào 

chiếm trên 30% khối lượng 

15,2 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   
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2009 90 73 
- - - - - - Lượng đường thêm vào 

không vượt quá 30% khối lượng 
15,2 A   

2009 90 79 - - - - - - Không thêm đường 16 A   

  - - - - - Loại khác       

  
- - - - - - Lượng đường thêm vào 

chiếm trên 30% khối lượng 
      

2009 90 92 
- - - - - - - Hỗn hợp nước ép trái cây 

nhiệt đới 

10,5 + 12,9 

EUR/100 kg 
A   

2009 90 94 - - - - - - - Loại khác 
16,8 + 20,6 

EUR/100 kg 
A   

  
- - - - - - Lượng đường thêm vào 

không vượt quá 30% khối lượng 
      

2009 90 95 
- - - - - - - Hỗn hợp nước ép trái cây 

nhiệt đới 
10,5 A   

2009 90 96 - - - - - - - Loại khác 16,8 A   

  - - - - - - Không thêm đường       

2009 90 97 
- - - - - - - Hỗn hợp nước ép trái cây 

nhiệt đới 
11 A   

2009 90 98 - - - - - - - Loại khác 17,6 A   

          

  

1.2. Quy tắc xuất xứ 

1.2.1. Quy tắc chung 

Các cam kết về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA được quy định tập trung tại “Nghị 

định thư 1 về Quy tắc xuất xứ của sản phẩm và các biện pháp hợp tác hành chính” kèm theo 

EVFTA.  

Về cơ bản, hàng hóa được coi là có xuất xứ EVFTA khi thuộc một trong ba trường hợp sau: 

Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy 

Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành một cách tự nhiên trong lãnh thổ Việt 

Nam hoặc EU. Ví dụ như: khoáng sản, động vật thực vật được hình thành tự nhiên và sản 

phẩm của các loại động thực vật này… Các trường hợp được coi là hàng hóa có xuất xứ thuần 

túy được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định thư. 

Trường hợp 2: Hàng hóa có xuất xứ cộng gộp  

Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành từ nguyên liệu có xuất xứ một phần 

hoặc toàn bộ từ EU/Việt Nam và được chế biến hoặc sản xuất tại Việt Nam/EU thỏa mãn các 

yêu cầu về quy trình sản xuất theo quy định tại Điều 6 Nghị định thư. 
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Trường hợp 3: Hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam/EU, sử dụng một phần nguyên 

liệu không có xuất xứ 

Hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam hoặc EU, sử dụng nguyên liệu không hoàn toàn từ Việt 

Nam hoặc EU nhưng các nguyên liệu này thỏa mãn các yêu cầu cụ thể về quy trình sản xuất 

được quy định tại Điều 5 Nghị định thư và Phụ lục II về quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng. 

1.2.2. Quy tắc cụ thể mặt hàng 

Đối với trường hợp 3 nói trên (hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam/EU, sử dụng 

một phần nguyên liệu không có xuất xứ), EVFTA có các quy tắc xuất xứ cụ thể áp dụng cho 

từng nhóm sản phẩm. Các quy tắc xuất xứ này được quy định tại Điều 5 Nghị định thư và Phụ 

lục II về quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (Danh mục PSR). 

Quy tắc xuất xứ theo từng mặt hàng sử dụng chủ yếu một hoặc một số các tiêu chí: 

- Quy tắc tỷ lệ tối đa không xuất xứ (VL): Giới hạn tối đa tỷ lệ nguyên vật liệu không 

có xuất xứ trong quá trình sản xuất, gia công; 

- Quy tắc chuyển đổi mã hàng hóa : Chuyển đổi mã HS ở cấp độ 4 số (quy tắc CTH) 

hoặc cấp độ 6 số (quy tắc CTHS) của sản phẩm cuối cùng so với mã số HS của nguyên 

vật liệu đầu vào;  

- Quy tắc công đoạn gia công cụ thể; và  

- Quy tắc công đoạn gia công, chế biến thực hiện trên nguyên liệu có xuất xứ thuần túy.  

Quy tắc xuất xứ cụ thể đối với mỗi loại hàng hóa (áp dụng các tiêu chí nào, nội dung cụ thể 

mỗi tiêu chí) được nêu rõ trong Danh mục PSR.  

Bảng 47: Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng với mặt hàng rau quả trong EVFTA 

Mã số hàng 

hóa 
Miêu tả hàng hóa 

Tiến trình chế biến được yêu 

cầu 

Chương 7 Rau và một số loại củ, thân củ và rễ ăn 

được 

Quá trình sản xuất trong đó tất 

cả nguyên liệu được sử dụng 

của chương 7 là thuần túy 

Chương 8 Quả và quả hạch ăn được, vỏ quả thuộc 

họ cam quýt hoặc các loại dưa 

 

 

Quá trình sản xuất, trong đó: 

- Tất cả hoa quả, hạt, vỏ 

quả thuộc họ cam quýt hoặc các 

loại dưa lớn của chương 8 được 

sử dụng là thuần túy; và 

- Trọng lượng đường được 

sử dụng không vượt quá 20% 

trọng lượng thành phẩm. 

 

Chương 20, 

trừ 

Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch 

hoặc các sản phẩm khác của cây 

Sản xuất từ nguyên liệu của bất 

kỳ nhóm nào, ngoại trừ sản 

phẩm, trong đó trọng lượng 
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Mã số hàng 

hóa 
Miêu tả hàng hóa 

Tiến trình chế biến được yêu 

cầu 

đường sử dụng không vượt quá 

20% thành phẩm.  

2002 và 

2003 

Cà chua, nấm và nấm cục (truffles) 

được chế biến hoặc bảo quản khác ngoài 

giấm axit axetic. 

Quá trình sản xuất trong đó tất 

cả nguyên liệu được sử dụng 

của chương 7 là thuần túy 

 

1.2.3. Các vấn đề khác 

 Quy tắc cộng gộp 

Theo EVFTA, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ từ nước xuất khẩu nếu các nguyên vật liệu 

tham gia vào quá trình chế biến sản xuất hàng hóa đó có xuất xứ từ một nước thành viên khác 

của Hiệp định. Đặc biệt, EVFTA cho phép nguyên vật liệu có xuất xứ từ một nước ASEAN 

đã từng có Hiệp định thương mại ưu đãi với EU được coi như nguyên vật liệu có xuất xứ từ 

Việt Nam nếu thỏa mãn các điều kiện được quy định rõ trong Điều 3 Nghị định thư 1 Hiệp 

định EVFTA 

1.3. Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ 

 Giấy chứng nhận xuất xứ 

Hiệp định EVFTA quy định Giấy chứng nhận xuất xứ phải theo mẫu C/O EUR 1, nêu tại Phụ 

lục VII thuộc Chương 2 Hiệp định. Mẫu EUR 1 yêu cầu thông tin khai báo đơn  giản hơn so 

với mẫu C/O trong Hiệp định Thương mại hàng  hóa ASEAN (ATIGA) và các Hiệp định 

FTA giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối mà Việt Nam đã ký kết. Một số thông tin nhà 

xuất khẩu được phép lựa chọn khai báo hoặc không khai báo như nhà nhập khẩu, hành trình 

lô hàng, số hóa đơn thương mại. Về nội dung khai báo, tiêu chí xuất xứ, mã số HS của hàng 

hóa không bắt buộc phải thể hiện trên C/O. 

 Tự chứng nhận xuất xứ 

EVFTA dự kiến sẽ có 02 thủ tục chứng nhận xuất xứ, bao gồm: 

- Thủ tục chứng nhận xuất xứ truyền thống (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận xuất xứ dựa trên các giấy tờ mà nhà xuất khẩu xuất trình) 

- Thủ tục nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ  

Trong so sánh với TPP, phạm vi thủ tục tự chứng nhận xuất xứ trong EVFTA hạn chế hơn, 

theo đó EVFTA chỉ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ trong khi TPP cho phép 

nhà sản xuất, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu được tự chứng nhận xuất xứ. Mô hình tự chứng 

nhận xuất xứ trong EVFTA được cho là dựa trên thông lệ cho phép nhà xuất khẩu tự chứng 

nhận xuất xứ mà EU hiện đang áp dụng. 
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Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu của EVFTA cho phép nhà xuất khẩu tự phát 

hành giấy chứng nhận xuất xứ (tự xác nhận xuất xứ của sản phẩm) đưa vào bộ tài liệu nộp 

cho cơ quan hải quan của nước nhập khẩu thay vì phải xin giấy chứng nhận xuất xứ từ các cơ 

quan chức năng. Trong EVFTA, EU và Việt Nam có cam kết riêng biệt về vấn đề này. Cụ thể 

- Đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU: (i) với lô hàng có trị giá không vượt quá 6.000 

euro, bất kỳ nhà xuất khẩu nào cũng có thể tự chứng nhận xuất xứ; (ii) với lô hàng có 

giá trị trên 6.000 euro, chỉ có nhà xuất khẩu đủ điều kiện (approved exporters)1 mới 

được tự chứng nhận xuất xứ.  

Hiện EU đang xây dựng hệ thống đăng ký nhà xuất khẩu (registered exporters) – là hệ 

thống cho phép nhà xuất khẩu chỉ cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền là có thể tự 

chứng nhận xuất xứ. Khi hệ thống này hoàn thiện và được áp dụng, EU sẽ thông báo 

cho phía Việt Nam biết. 

- Đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam: Việt Nam bảo lưu vẫn tiếp tục áp dụng cơ 

chế chứng nhận xuất xứ truyền thống (Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

xuất xứ cho nhà xuất khẩu sau khi xác nhận các giấy tờ mà nhà xuất khẩu xuất trình); 

Việt Nam có thể lựa chọn áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ khi nào thấy thích 

hợp và chỉ cần thông báo cho phía EU trước khi thực hiện cơ chế này. 

Hiện Việt Nam mới chỉ đang thí điểm cơ chế tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN, 

chưa có thông tin khi nào Việt Nam có thể áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ như 

trong EVFTA. 

 Quy định với hàng hóa quá cảnh qua nước thứ ba 

Theo cam kết tại EVFTA, hàng hóa quá cảnh qua và chia nhỏ lô hàng tại nước thứ ba ngoài 

Việt Nam và EU vẫn có thể được chứng nhận xuất xứ theo EVFTA với điều kiện nhà nhập 

khẩu xuất trình các chứng từ chứng minh hàng hóa vẫn nằm trong sự kiểm soát của hải quan 

nước thứ ba và không bị thay đổi xuất xứ, bao gồm: 

- Chứng từ vận tải (ví dụ vận đơn); 

- Chứng từ về việc đánh dấu, đánh số hàng hóa; 

- Chứng từ chứng minh hàng hóa (ví dụ hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán); 

- Chứng nhận của hải quan nước thứ ba về việc hàng hóa không bị thay đổi hoặc chứng 

từ khác chứng minh hàng hóa vẫn nằm trong sự kiểm soát của mình. EVFTA chấp 

thuận một số điều chỉnh nhỏ với hàng hóa (nhằm mục tiêu bảo quản hàng hóa ở tình 

                                              
1 Điều kiện để được công nhận là nhà xuất khẩu đủ điều kiện do mỗi bên tự quy định. Tham khảo Điều về Nhà nhập 

khẩu đủ điều kiện trong Nghị định thư về Quy tắc xuất xứ của sản phẩm và các biện pháp hợp tác hành chính 
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trạng tốt, hoặc bổ sung/dán thêm các loại mác, nhãn… để bảo đảm yêu cầu của bên 

nhập khẩu.  

Chú ý là theo EVFTA, không phải bất kỳ trường hợp hàng hóa quá cảnh hay chia nhỏ lô hàng 

ở nước thứ ba đều phải xuất trình tự động các chứng từ chứng minh nói trên. Cơ quan hải 

quan nước nhập khẩu chỉ yêu cầu xuất trình trong trường hợp có nghi ngờ. 
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B. CÁC FTA ĐÃ HOÀN TẤT ĐÀM PHÁN 

Chương 2: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA 

với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu 

đàm phán từ ngày 9/5/2013. Ngày 4/11/2019 trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 

tại Thái Lan, lãnh đạo các nước thành viên đã tuyên bố chính thức hoàn tất đàm phán cơ bản 

toàn bộ 20 Chương Văn kiện RCEP cùng các vấn đề mở cửa thị trường liên quan. Dự kiến 

Hiệp định sẽ được ký kết vào năm 2020 sau khi hoàn thành quá trình rà soát pháp lý. Tuy 

nhiên, Ấn Độ có thể sẽ rút khỏi Hiệp định, và các nước thành viên RCEP đang tiến hành 

những cuộc đàm phán bổ sung để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, thuyết phục Ấn Độ 

ở lại với Hiệp định. 

Văn kiện chính thức RCEP dự kiến sẽ được công bố vào thời điểm ký kết Hiệp định, bao gồm 

các Chương (1) Các điều khoản và định nghĩa chung; (2) Thương mại Hàng hóa; (3) Quy tắc 

Xuất xứ, bao gồm Phụ lục về Quy tắc hàng hoá cụ thể; (4) Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi 

thương mại; (5) Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật; (6) Các tiêu 

chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật và Thủ tục đánh giá sự hài hoà; (7) Phòng vệ Thương mại; (8) 

Thương mại Dịch vụ, bao gồm Phụ lục về Dịch vụ Tài chính, Viễn thông và Nghề nghiệp; (9) 

Di chuyển Thể nhân; (10) Đầu tư; (11) Sở hữu trí tuệ; (12) Thương mại Điện tử; (13) Cạnh 

tranh; (14) Doanh nghiệp vừa và nhỏ; (15) Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật; (16) Mua sắm công; 

(17) Các điều khoản chung và Ngoại lệ; (18) Các điều khoản thể chế; (19) Giải quyết Tranh 

chấp; (20) Các điều khoản cuối cùng. 

Dưới đây là tóm tắt một số nội dung đàm phán chính về thuế quan và quy tắc xuất xứ của 

RCEP được công bố cho tới thời điểm hiện tại. 

2.1. Cam kết về thuế quan 

Về thuế quan, RCEP đặt mục tiêu cắt giảm thuế quan trong một khoảng thời gian hợp lý, đồng 

thời hài hòa hóa các nội dung khác liên quan tới thuế quan giữa các nước thành viên nhằm 

giải quyết những khác biệt hiện tại giữa các FTA ASEAN+1 mà ASEAN đang có với từng 

nước đối tác ngoài ASEAN trong RCEP cũng như khác biệt trong thông lệ liên quan. 

Ví dụ: 

- Khác biệt mức thuế và lộ trình cắt giảm thuế giữa các FTA ASEAN+1: Mức thuế và 

lộ trình cắt giảm thuế quan trong các FTA ASEAN+1 hiện rất khác nhau. Do đó, với 
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cùng một sản phẩm, một doanh nghiệp ASEAN xuất khẩu sang 6 đối tác FTA của 

ASEAN có thể sẽ có 6 mức thuế ưu đãi khác nhau và lộ trình cắt giảm thuế khác 

nhau. 

- Khác biệt về mã HS: Hiện các nước ASEAN+6 đang sử dụng các phiên bản khác nhau 

của hệ thống phân loại thuế quan để ban hành biểu thuế ưu đãi FTA, gây khó khăn cho 

các doanh nghiệp xuất khẩu trong việc xác định mã HS chính xác cho sản phẩm của 

mình. 

Bảng 50: Thời hạn loại bỏ thuế quan trong một số hiệp định FTA ASEAN+1 

 

 

 

 

Hiệp định 

ASEAN +6 
(Camuchia, Lào, 

Myanmar, Việt Nam) 

Các nước đối tác 

FTA 

Xóa bỏ thuế 

quan theo lộ 

trình thông 

thường hoặc 

danh mục 

nhạy cảm SL 

Cắt giảm 

khác 

(danh 

mục 

nhạy 

cảm cao 

HSL) 

Xóa bỏ thuế 

quan theo lộ 

trình thông 

thường hoặc 

danh mục 

nhạy cảm SL 

Cắt giảm 

khác (danh 

mục nhạy 

cảm cao 

HSL) 

Xóa bỏ thuế 

quan theo lộ 

trình thông 

thường hoặc 

danh mục nhạy 

cảm SL 

Cắt giảm 

khác 

(danh 

mục nhạy 

cảm cao 

HSL) 

AANZFTA 2020-2025 2020-2025 2020-2024 2025 2020 - 

ACFTA 2012*1 2018 2018*1 2018 2012*1 2012 

AIFTA*2 2017-2020*3 2017-2020 2022*3 2022 2017*3 (2020*4) 2020 

AJCEP 2018 2018-2024 2023-2026 2026 2018  

AKFTA 2012*5 (2017*6) 2016 2018-2020*5 2021-2024 2010 2016 

Nguồn: MUTRAP 

 

Chú thích: 

*1: Bao gồm Lộ trình thông thường 2. Lộ trình thông thường 1 đối với ASEAN 6 và Trung 

Quốc đã hoàn tất vào năm 2010; 

*2: Trong hiệp định AIFTA, mỗi năm đều bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 của năm trước. Ví dụ 

năm 2014 nghĩa là từ 31 tháng 12 năm 2013; 

*3: Bao gồm Lộ trình thông thường 2; 

*4: Đối với Philippines; 

*5: Bao gồm Lộ trình thông thường 2. Lộ trình thông thường 1 đối với ASEAN 5 đã hoàn tất 

vào năm 2010; 

*6: Thái Lan Đối với mặt hàng rau quả, có thể kỳ vọng việc cắt giảm thuế sẽ tương tự như 

các FTA đã có giữa ASEAN và các nước tham gia RCEP. 
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Bên cạnh việc cắt giảm rào cản thuế quan, các vòng đàm phán RCEP cũng đặt mục tiêu giải 

quyết những rào cản phi thuế quan.  

Mục tiêu của RCEP là tiến tới tự do hóa trong hầu hết lĩnh vực thương mại hàng hóa để đạt 

được mức độ tự do hóa thương mại cao, được xây dựng dựa trên mức độ tự do hóa đang có 

giữa các quốc gia tham gia hiệp định, để thiết lập một khu vực thương mại tự do toàn diện. 

 

2.2. Quy tắc xuất xứ 

Hài hòa hóa quy tắc xuất xứ là một trong những lý do cơ bản thúc đẩy đàm phán RCEP bởi 

hiện tại mỗi FTA ASEAN+1 có một bộ quy tắc xuất xứ khác nhau, gây khó khăn cho doanh 

nghiệp khi thực hiện cùng lúc các FTA này. Do đó, nếu thống nhất được một bộ quy tắc xuất 

xứ khu vực, RCEP sẽ cho phép hàng hóa có xuất xứ nội khối (từ bất kỳ nơi nào trong 16 nước 

thành viên) được hưởng ưu đãi thuế quan, từ đó gia tăng khả năng tận dụng hiệp định FTA.  

Mục tiêu của RCEP là thiết kế một bộ quy tắc xuất xứ có tính khả thi về mặt kỹ thuật, tạo 

thuận lợi cho thương mại và dễ dàng sử dụng bởi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (SMEs), để có thể tận dụng các lợi ích về thuế quan từ Hiệp định này. 
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C. CÁC FTA CHƯA HOÀN TẤT ĐÀM PHÁN 

Chương 3: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Israel 

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Isreal bắt đầu khởi động đàm phán vào 2/12/2015. 

Hiện chưa có bất kỳ thông tin gì về tiến triển cũng như cập nhật kết quả đàm phán này. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể tham khảo các thông tin cơ bản về chính sách chung của 

Isreal dưới đây để có cái nhìn chung về thị trường này. 

- Về phía Israel, là một nước nhỏ, nền kinh tế của Israel coi xuất nhập khẩu như một 

động lực tăng trưởng kinh tế chính và có những chính sách ưu đãi cho các thành viên 

của WTO rất lớn. Đặc biệt, Israel thực hiện tự do hóa thương mại đơn phương trong 

ngành công nghiệp để công nghiệp nội địa cạnh tranh tự do với sản phẩm nước ngoài. 

Các rào cản phi thuế và hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp được bãi 

bỏ, mức thuế MFN đối với hầu hết các sản phẩm công nghiệp tại Israel giảm xuống 

còn từ 0 đến 12%. 

- Tương tự Việt Nam, Israel cũng đặt mục tiêu tăng cường tự do hóa thương mại thông 

qua các hiệp định song phương và đa phương. Tính đến 7/2018, Israel có 18 FTAs, 

bao gồm 13 FTAs đang thực thi với Hoa Kỳ, Bulgaria, Canada, Cộng hòa Séc, 

Hungary, Mexico, Ba Lan, Romania, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, EU, Mercosur và EFTA; 

02 FTAs đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực với Columbia và Panama; và 03 FTAs đang 

đàm phán với Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. 

- Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Israel tăng trưởng rõ rệt trong những năm gần 

đây,  với tổng kim ngạch thương mại song phương tăng gấp gần 8 lần trong 6 năm từ 

mức 134 triệu USD năm 2011 lên gần 1,1 tỷ USD năm 2017. Các sản phẩm xuất khẩu 

chủ yếu của Việt Nam sang Israel là điện thoại, linh kiện, thủy hải sản, hạt điều, cà 

phê…, trong khi các sản phẩm Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Israel bao gồm máy vi 

tính, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc, phân bón,… Ngoài ra, hợp tác trong các 

lĩnh vực khác như đầu tư, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ, lao động cũng đã, 

đang và sẽ có nhiều triển vọng phát triển. 
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Chương 4: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Khối EFTA 

Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, 

Na Uy, Iceland, Liechtenstein) bắt đầu khởi động đàm phán từ tháng 5/2012. Hiện tại FTA 

này vẫn đang trong quá trình đàm phán, chưa hoàn tất. Tính đến tháng 5/2019, FTA này đã 

trải qua 16 vòng đàm phán chính thức và vẫn chưa kết thúc. Do đó, các cam kết về thuế quan 

và quy tắc xuất xứ nêu tại đây chỉ có tính thông tin về xu hướng đàm phán, không phải kết 

quả đàm phán cuối cùng. 

4.1. Cam kết về thuế quan 

Việt Nam và EFTA đồng thuận rằng Hiệp định sẽ được xây dựng phù hợp với các quy định 

của WTO, nhằm mục đích cắt giảm và/hoặc loại bỏ thuế quan và khác điều luật hạn chế khác 

với tất cả các loại hàng hóa.  

Đối với thuế nhập khẩu, tương tự với các FTA khác mà EFTA là thành viên, trong FTA với 

Việt Nam các nước EFTA cũng hướng đến mở cửa thị trường hoàn toàn cho các dòng thuế từ 

Việt Nam có mã HS từ Chương 25 đến Chương 97 ngay khi Hiệp định có hiệu lực (trừ một 

số ngoại lệ nhỏ với các mặt hàng nông nghiệp đặc biệt), phụ thuộc vào kết quả đàm phán. Về 

phía Việt Nam, việc mở cửa thị trường đối với các dòng thuế này có biên độ dao động mạnh 

trong các FTA từng tham gia, do đó, khó có thể dự đoán được kết quả đàm phán của biểu thuế 

cắt giảm phía Việt Nam.  

Liên quan tới thuế xuất khẩu, Khối EFTA cho rằng thuế xuất khẩu nên bị cấm, vì nó sẽ làm 

giảm hiệu quả trong phân phối các nguồn lực xuất nhập khẩu. Tuy vậy, về phía Việt Nam, 

thuế xuất khẩu lại được coi như một công cụ chính sách cần thiết, và thường không được đưa 

vào các đàm phán thương mại.  

Hiện tại, nội dung đàm phán của vấn đề này vẫn chưa hoàn tất. 

4.2. Quy tắc xuất xứ 

Bên cạnh tiêu chí xuất xứ thuần túy, các FTA có EFTA và Việt Nam là thành viên thường sử 

dụng tiêu chí chuyển đổi cơ bản để xác định xuất xứ của hàng hóa, và xác định bằng cách áp 

dụng một hoặc kết hợp các quy tắc sau:  i) Quy tắc chuyển đổi mã HS, ii) Quy tắc hàm lượng 

giá trị gia tăng, iii) Quy tắc quy trình sản xuất cụ thể. 

Rất có thể các tiêu chí trên cũng sẽ được đưa vào cam kết trong FTA đang đàm phán giữa 

Việt Nam và EAEU, với phương thức và các chi tiết cụ thể vẫn đang trong quá trình thảo 

luận.  
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PHẦN III 

SO SÁNH CÁC CAM KẾT GIỮA CÁC FTA 

Phần này trình bày các so sánh tóm tắt về những khác biệt lớn trong cam kết liên quan tới sản 

phẩm rau quả giữa các FTA Việt Nam từng ký kết và các FTA mà Việt Nam có chung đối 

tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc so sánh và lựa chọn FTA có lợi 

nhất với mình trong từng hoàn cảnh cụ thể. 

1. So sánh cam kết đối với sản phẩm rau quả trong các FTA Việt Nam đã ký 

*Chú thích: 

Có 3 hình thức cộng gộp cơ bản: 

(i) Cộng gộp thông thường (Accumulation): Đây là hình thức cộng gộp áp dụng trong tất cả 

các FTA Việt Nam là thành viên. Đây cũng là hình thức cộng gộp phổ biến nhất trong thương 

mại thế giới. Nguyên liệu đáp ứng tiêu chí xuất xứ cụ thể quy định cho nguyên liệu đó thì sẽ 

được cộng gộp 100% trị giá của nguyên liệu vào công đoạn sản xuất tiếp theo để tính xuất xứ 

cho thành phẩm; 

(ii) Cộng gộp toàn bộ/ Cộng gộp đầy đủ (Full Cumulation): Đây là hình thức cộng gộp áp 

dụng trong các FTA thế hệ mới (CPTPP). Quy định này cho phép nguyên liệu không nhất 

thiết phải đáp ứng đúng quy tắc xuất xứ dành cho nguyên liệu đó. Nguyên liệu có thể đáp ứng 

một phần của tiêu chí xuất xứ (ví dụ không thể đáp ứng tiêu chí RVC 40% mà chỉ có thể đáp 

ứng tiêu chí RVC 19%) nhưng vẫn được phép cộng gộp vào công đoạn sản xuất tiếp theo để 

tính xuất xứ cho thành phẩm. Phần được cộng gộp sẽ chỉ là phần giá trị gia tăng thực tế (19%) 

chứ không phải toàn bộ trị giá của nguyên liệu (100%) như cách tính cộng gộp quy định tại 

khoản (i); 

(iii) Cộng gộp từng phần (Partial Cumulation): Đây là hình thức cộng gộp được quy định duy 

nhất trong ATIGA, theo đó nếu nguyên liệu đáp ứng quy định tại khoản (i) thì áp dụng cộng 

gộp 100% trị giá của nguyên liệu; nếu nguyên liệu chỉ đáp ứng ngưỡng RVC từ 20 đến 39% 

thì được cộng gộp đúng số phần trăm thực tế trong khoảng từ 20 đến 39% đó vào công đoạn 

sản xuất tiếp theo để xác định xuất xứ cho hàng hóa. 
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Bảng 51: So sánh cam kết đối với sản phẩm rau quả trong các FTA Việt Nam đã ký 

 

Tiêu chí 

so sánh 

VN – 

EAEU 

FTA 

VKFTA VCFTA AIFTA AANZFTA ATIGA VJEPA AJCEP AKFTA ACFTA AHKFTA CPTPP 

Mẫu 

C/O 

EAV -Việt Nam 

cấp mẫu VK 

-Hàn Quốc 

cấp mẫu KV 

VC AI AANZ D -Việt Nam 

cấp mẫu 

VJ 

-Nhật Bản 

cấp mẫu 

JV 

AJ AK E AHK 

Không 

có mẫu 

cố định 

Tiêu chí 

chung 

VAC(4

0) hoặc 

CTH 

RVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc 

CTH 

RVC(35) 

hoặc 

CTSH 

RVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc 

CTH 

LVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) 

hoặc CTH 

RVC(40) RVC(40)  RVC, 

CTH 

hoặc 

công 

đoạn chế 

biến 

De 

minimis  

10% 

giá trị 

FOB 

10% giá trị 

FOB 

Không 

quy định 

Không 

quy định 

10% giá trị 

FOB 

10% giá 

trị FOB 

10% giá 

trị FOB 

10% giá 

trị FOB 

10% giá 

trị FOB 

10% giá 

trị FOB 

10% giá trị 

FOB 

10% giá 

trị FOB 

Cộng 

gộp* 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

và bán 

phần 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng gộp 

thông 

thường 

Cộng 

gộp 

thông 

thường 

và toàn 

phần 

C/O giáp 

lưng 

Không 

có cam 

kết 

Không có 

cam kết 

Không có 

cam kết 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và 

Không bắt 

buộc nhà 

NK trên 

Không 

bắt buộc 

nhà NK 

Không có 

cam kết 

Không bắt 

buộc nhà 

NK trên 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và 

Nhà NK 

trên C/O 

gốc và nhà 

Không 

có cam 

kết 



 

753 

 

Tiêu chí 

so sánh 

VN – 

EAEU 

FTA 

VKFTA VCFTA AIFTA AANZFTA ATIGA VJEPA AJCEP AKFTA ACFTA AHKFTA CPTPP 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

phải là 

một 

C/O gốc và 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng là 

một 

trên C/O 

gốc và 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

là một 

C/O gốc 

và nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

là một 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

phải là 

một 

nhà XK 

trên C/O 

giáp lưng 

phải là 

một 

XK trên 

C/O giáp 

lưng phải 

là một 

Văn bản 

pháp lý 

mới nhất 

áp dụng 

Nghị 

định số 

150/20

17/NĐ-

CP 

Nghị định số 

149/2017/N

Đ-CP 

Nghị 

định số 

154/2017

/NĐ-CP 

Nghị 

định số 

159/2017

/NĐ-CP 

Nghị định 

số 

158/2017/N

Đ-CP 

Nghị 

định số 

156/2017

/NĐ-CP 

Nghị định 

số 

155/2017/

NĐ-CP 

Nghị định 

số 

160/2017/

NĐ-CP 

Nghị định 

số 

157/2017/

NĐ-CP 

Nghị định 

số 

153/2017/

NĐ-CP 

 Thông tư 

số 

03/2019/

TT-BCT 
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2. So sánh các cam kết trong CPTPP và VCFTA   

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa CPTPP và 

VCFTA, hai FTA cùng liên quan tới đối tác Chile. 

Bảng 52: So sánh các cam kết trong CPTPP và VCFTA 

 

Tiêu chí so sánh CPTPP VCFTA 

Thuế quan cho 

hàng rau quả từ 

Chile vào Việt 

Nam 

Việt Nam cam kết cắt giảm 29% số 

dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực.  

Các dòng thuế còn thực hiện theo các 

lộ trình khác nhau, từ 02 năm đến 11 

năm. 

Lưu ý: Tính từ thời điểm Hiệp định 

có hiệu lực với Việt Nam, các dòng 

thuế sẽ được xóa bỏ hoàn toàn vào 

năm 2030. 

 

Việt Nam cam kết áp dụng 

lộ trình cắt giảm dài, 6 

năm, 10 năm và 13 năm. 

Tính từ thời điểm hiệp 

định có hiệu lực (2014), 

các dòng thuế sẽ được xóa 

bỏ hoàn toàn vào năm 

2027. 

Thuế quan cho 

hàng rau quả từ 

Việt Nam sang 

Chile 

Chile sẽ xóa bỏ 100% số dòng thuế 

rau quả ngay khi Hiệp định có hiệu 

lực 

Lưu ý: Chile hiện chưa phê chuẩn 

Hiệp định CPTPP 

Chile cam kết xóa bỏ thuế 

quan cho 100% số dòng 

thuế rau quả ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực (năm 

2014). 
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Tiêu chí so sánh CPTPP VCFTA 

Chứng nhận xuất 

xứ 

Doanh nghiệp được tự chứng nhận 

xuất xứ ngoại trừ trong vòng 05 năm 

kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực: 

- Đối với hàng nhập khẩu: Việt 

Nam có thể chưa áp dụng hình 

thức nhà nhập khẩu tự chứng 

nhận  

- Đối với hàng xuất khẩu: Việt 

Nam có thể áp dụng song song 

cả hình thức chứng nhận truyền 

thống (chứng nhận của cơ quan 

có thẩm quyền) và tự chứng 

nhận (nhà xuất khẩu tự chứng 

nhận) (có thể gia hạn thêm 05 

năm nữa) 

- Không quy định mẫu riêng.. 

Chứng nhận bởi Cơ 

quan/tổ chức có thẩm 

quyền theo mẫu. 

Cách tính hàm 

lượng  giá trị 

khu vực (RVC) 

Có 03 cách tính: 

 -dựa trên giá trị nguyên liệu không có 

xuất xứ được nêu. 

 -dựa trên giá trị nguyên liệu không có 

xuất xứ. 

 -dựa trên giá trị nguyên liệu có xuất 

xứ. 

Không đề cập đến giá FOB hay CIF 

trong tính toán RVC 

Chú ý: Do TPP-CPTPP có nhiều 

thành viên nên quy tắc hàm lượng 

khu vực sẽ mang lại lợi ích hơn 

(hàng hóa có thể có xuất xứ từ nhiều 

quốc gia thành viên) 

Có 01 cách tính dựa trên trị 

giá hàng hóa xuất khẩu 

(FOB) và trị giá của 

nguyên vật liệu hoặc hàng 

hóa không có xuất xứ 

Chú ý: Do VCFTA là Hiệp 

định song phương nên quy 

tắc hàm lượng khu vực chỉ 

bao gồm hàng hóa xuất xứ 

từ Chile và Việt Nam 
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3. So sánh các cam kết trong VKFTA và AKFTA 

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa VKFTA và 

AKFTA, hai FTA cùng liên quan tới đối tác Hàn Quốc. 

Bảng 53: So sánh các cam kết trong VKFTA và AKFTA 

Tiêu chí so sánh VKFTA AKFTA 

Thuế quan cho hàng rau quả 

từ Hàn Quốc vào Việt Nam 

Phần lớn dòng thuế với sản 

phẩm rau quả được xóa bỏ 

ngay khi Hiệp định có hiệu 

lực (trừ dòng thuế 07095990, 

20081990).  

Các dòng thuế với sản phẩm 

rau quả được giảm dần theo 

lộ trình.  

Tính đến năm 2018, tất cả các 

dòng thuế với sản phẩm rau 

quả đã về 0. 

Thuế quan cho hàng rau quả 

từ Việt Nam sang Hàn Quốc 

Xóa bỏ thuế quan ngay khi 

Hiệp định có hiệu lực với hầu 

hết các dòng thuế sản phẩm 

rau quả. 

Các dòng thuế còn lại áp 

dụng lộ trình, thường là 3 

hoặc 10 hoặc 15 năm. 

Tính đến năm 2016, khoảng 

55% số dòng thuế rau quả về 

0%. 

Các dòng thuế còn lại vẫn 

được duy trì áp dụng thuế 

quan, dù thuế suất đã giảm 

hơn nhiều so với trước đó. 

Chứng nhận xuất xứ Chứng nhận bởi Cơ quan có 

thẩm quyền theo mẫu. 

Chứng nhận bởi Cơ quan có 

thẩm quyền theo mẫu. 

Cách tính hàm lượng  giá trị 

khu vực (RVC) 

Có 02 cách tính: 

- Tính bằng công thức 

trực tiếp 

- Tính bằng công thức 

gián tiếp 

Có 02 cách tính: 

- Tính bằng công thức 

trực tiếp 

- Tính bằng công thức 

gián tiếp 
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4. So sánh các cam kết trong CPTPP và AANZFTA 

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa CPTPP và 

AANZFTA, hai FTA cùng liên quan tới đối tác Australia và New Zealand. 

Bảng 54: So sánh các cam kết trong CPTPP và AANZFTA 

Tiêu chí so sánh CPTPP AANZFTA 

Thuế quan cho 

hàng rau quả từ 

Australia, New 

Zealand vào Việt 

Nam 

Việt Nam cam kết cắt giảm 29% số 

dòng thuế rau quả ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực.  

Các dòng thuế còn thực hiện theo các lộ 

trình khác nhau, từ 02 năm đến 11 năm. 

Lưu ý: Vì Hiệp định có hiệu lực với 

Australia và New Zealand từ ngày 

30/12/2018, các dòng thuế sẽ được xóa 

bỏ hoàn toàn vào năm 2029 

Việt Nam cam kết cắt giảm 

các dòng thuế theo lộ trình từ 

8-10 năm. 

Tính đến năm 2018, tất cả các 

dòng thuế rau quả đã về 0%. 

Thuế quan cho 

hàng rau quả từ 

Việt Nam sang 

Australia, New 

Zealand 

Australia cam kết xóa bỏ gần như hoàn 

toàn các dòng thuế ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực. Các dòng thuế còn lại áp 

dụng theo lộ trình 4 năm. 

New Zealand cam kết cắt giảm 100% 

số dòng thuế ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực. 

Lưu ý: Tuy rằng Hiệp định có hiệu lực 

với Việt Nam từ ngày 14/01/2019, 

nhưng hai nước nói trên vẫn áp dụng 

quy chế cắt giảm chung cho Việt Nam 

tính theo ngày Hiệp định có hiệu lực là 

30/12/2018. 

Australia cam kết loại bỏ phần 

lớn các dòng thuế rau quả ngay 

khi Hiệp định có hiệu lực. Tất 

cả các dòng thuế sẽ về 0% kể 

từ năm 2020. 

New Zealand cam kết xóa bỏ 

thuế quan đối với các sản phẩm 

rau quả ngay hoặc theo lộ trình. 

Tất cả các dòng thuế về 0% vào 

năm 2010. 

Chứng nhận xuất 

xứ 

Doanh nghiệp được tự chứng nhận 

xuất xứ ngoại trừ trong vòng 05 năm 

kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực: 

- Đối với hàng nhập khẩu: Việt 

Nam có thể chưa áp dụng hình 

thức nhà nhập khẩu tự chứng 

Chứng nhận bởi Cơ quan có 

thẩm quyền theo mẫu. 
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Tiêu chí so sánh CPTPP AANZFTA 

nhận  

- Đối với hàng xuất khẩu: Việt 

Nam có thể áp dụng song song 

cả hình thức chứng nhận truyền 

thống (chứng nhận của cơ quan 

có thẩm quyền) và tự chứng 

nhận (nhà xuất khẩu tự chứng 

nhận) (có thể gia hạn thêm 05 

năm nữa) 

- Không quy định mẫu riêng 

Cách tính hàm  

lượng giá trị khu 

vực (RVC) 

Có 03 cách tính: 

-dựa trên giá trị nguyên liệu không có 

xuất xứ được nêu. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu không có 

xuất xứ. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu có xuất xứ. 

Không đề cập đến giá FOB hay CIF 

trong tính toán RVC 

Chú ý: Do CPTPP có nhiều thành viên 

nên quy tắc hàm lượng khu vực sẽ 

mang lại lợi ích hơn (hàng hóa có thể 

có xuất xứ từ nhiều quốc gia thành 

viên) 

Có 02 cách tính: 

 Tính bằng công thức trực 

tiếp 

 Tính bằng công thức gián 

tiếp 
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5. So sánh các cam kết trong CPTPP, VJEPA và AJCEP 

Bảng sau đây so sánh các cam kết cơ bản về thuế quan và quy tắc xuất xứ giữa CPTPP, VJFTA 

và AJCEP, ba FTA cùng liên quan tới đối tác Nhật Bản. 

Bảng 55: So sánh các cam kết trong CPTPP, VJEPA và AJCEP 

Tiêu chí so 

sánh 

VJEPA AJCEP TPP-CPTPP 

Thuế quan 

cho hàng 

rau quả từ 

Việt Nam 

sang Nhật 

Bản 

Chỉ khoảng 21% số 

dòng thuế rau quả 

được xóa bỏ ngay 

khi Hiệp định có 

hiệu lực. 

Các dòng thuế còn 

lại thực hiện theo 

nhiều lộ trình, phổ 

biến là 10 năm, dài 

nhất là 15 năm.  

Một số các dòng 

thuế không có cam 

kết. 

Lưu ý: Tính từ thời 

điểm VJEPA có 

hiệu lực 

(01/10/2009), phần 

lớn các dòng thuế 

rau quả được cam 

kết đã về 0%. 

Chỉ khoảng 22% số 

dòng thuế rau quả 

được xóa bỏ khi 

Hiệp định có hiệu 

lực. 

Các dòng thuế còn 

lại thực hiện theo 

nhiều lộ trình, phổ 

biến là 10 năm, dài 

nhất là 15 năm. 

Một số các dòng 

thuế không có cam 

kết. 

Lưu ý: Tính từ thời 

điểm AJCEP có 

hiệu lực (12/2008), 

phần lớn các dòng 

thuế rau quả được 

cam kết đã về 0%. 

Khoảng 50% số dòng thuế rau quả 

được xóa bỏ ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực.  

Các dòng thuế còn lại áp dụng 

theo lộ trình khác nhau, trong đó 

phổ biến là lộ trình 6 năm. 

Lưu ý: Hiệp định có hiệu lực với 

Việt Nam từ ngày 14/01/2019, 

nên năm 2019 được tính là đợt cắt 

giảm thuế quan đầu tiên với Việt 

Nam 

 

Thuế quan 

cho hàng 

rau quả từ 

Nhật  Bản  

vào Việt 

Nam 

Chỉ khoảng 6% số 

dòng thuế được xóa 

bỏ ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. 

Các dòng thuế còn 

lại được cắt giảm 

theo lộ trình, phổ 

biến là 15 năm 

 

Chỉ khoảng 6% số 

dòng thuế được xóa 

bỏ ngay khi Hiệp 

định có hiệu lực. 

Các dòng thuế còn 

lại được cắt giảm 

theo lộ trình, phổ 

biến là 15 năm. 

Khoảng 29% số dòng thuế rau quả 

được cắt giảm ngay khi Hiệp định 

có hiệu lực. 

Các dòng thuế còn lại được cắt 

giảm theo lộ trình từ 2 đến 11 năm. 
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Tiêu chí so 

sánh 

VJEPA AJCEP TPP-CPTPP 

Chứng 

nhận xuất 

xứ 

Chứng nhận bởi 

Cơ quan có thẩm 

quyền theo mẫu. 

Chứng nhận bởi 

Cơ quan có thẩm 

quyền theo mẫu. 

Doanh nghiệp được tự chứng 

nhận xuất xứ ngoại trừ trong 

vòng 05 năm kể từ ngày Hiệp 

định có hiệu lực: 

- Đối với hàng nhập khẩu: 

Việt Nam có thể chưa áp 

dụng hình thức nhà nhập 

khẩu tự chứng nhận  

- Đối với hàng xuất khẩu: 

Việt Nam có thể áp dụng 

song song cả hình thức 

chứng nhận truyền thống 

(chứng nhận của cơ quan 

có thẩm quyền) và tự 

chứng nhận (nhà xuất 

khẩu tự chứng nhận) (có 

thể gia hạn thêm 05 năm 

nữa) 

- Không quy định mẫu riêng 

Cánh tính 

hàm  

lượng giá 

trị nội địa  

Tính toán dựa trên 

2 yếu tố chính: (i) 

trị giá FOB của 

hàng hóa; và (ii) 

giá trị nguyên vật 

liệu không có xuất 

xứ dùng trong quá 

trình sản xuất. 

Tính toán dựa trên 

2 yếu tố chính: (i) 

trị giá FOB của 

hàng hóa; và (ii) 

giá trị nguyên vật 

liệu không có xuất 

xứ dùng trong quá 

trình sản xuất. 

Có 03 cách tính: 

-dựa trên giá trị nguyên liệu 

không có xuất xứ được nêu. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu 

không có xuất xứ. 

-dựa trên giá trị nguyên liệu có 

xuất xứ. 

Không đề cập đến giá FOB hay 

CIF trong tính toán RVC 

Chú ý: Do CPTPP có nhiều thành 

viên nên quy tắc hàm lượng khu 

vực sẽ mang lại lợi ích hơn (hàng 
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Tiêu chí so 

sánh 

VJEPA AJCEP TPP-CPTPP 

hóa có thể có xuất xứ từ nhiều 

quốc gia thành viên) 
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Tóm lại 

Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có 12 FTA đã có hiệu lực, 01 FTA đã ký kết và 03 

FTA khác đang đàm phán. Trong tất cả các FTA này, nội dung liên quan trực tiếp tới ngành 

rau quả (bao gồm thuế quan và quy tắc xuất xứ) đều rất được các cơ quan đàm phán chú trọng, 

với mục tiêu chủ yếu là mở rộng tối đa khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu của rau quả 

Việt Nam (thông qua việc yêu cầu đối tác loại bỏ thuế sớm nhất có thể và quy tắc xuất xứ phù 

hợp và linh hoạt nhất có thể).  

Trong tổng thể, mặc dù có sự khác biệt nhất định giữa các FTA, phần lớn các đối tác FTA đã 

có cam kết mở cửa ở mức tương đối cho sản phẩm rau quả của Việt Nam. Mức cam kết này 

thường là cao hơn so với cam kết mở cửa của Việt Nam cho sản phẩm rau quả từ đối tác. 

Trong số ít trường hợp (VJEPA, FTA Việt Nam-EAEU...), đối tác có yêu cầu về cơ chế thuế 

quan đặc biệt đối với sản phẩm rau quả (ví dụ biện pháp phòng vệ ngưỡng, hạn ngạch thuế 

quan…) khi xảy ra các tình huống đặc biệt được nêu rõ (thường là khi số lượng xuất khẩu từ 

Việt Nam vào thị trường đối tác vượt một ngưỡng nhất định. 

Về quy tắc xuất xứ, đối với hầu hết các FTA, quy tắc xuất xứ đối với sản phẩm rau quả tuân 

thủ các quy tắc chung áp dụng cho tất cả các sản phẩm và các quy tắc riêng cho sản phẩm rau 

quả. Về mặt nội dung, mặc dù trong tổng thể có nhiều nét tương tự, giữa các FTA có sự khác 

biệt ở nhiều điểm chi tiết về quy tắc xuất xứ, về các điều kiện hình thức, trình tự (form mẫu, 

C/O giáp lưng, quy tắc cộng gộp, tỷ lệ tối thiểu…).  

Nhìn chung, các FTA đã, đang và sắp ký kết của Việt Nam đều đem đến rất nhiều cơ hội cho 

doanh nghiệp rau quả, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó, doanh nghiệp cần chủ 

động tìm hiểu các cam kết cụ thể liên quan, so sánh giữa các FTA, đối chiếu và điều chỉnh 

sản xuất của mình để tận dụng tối đa lợi ích từ các FTA này.  
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