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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 8019/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

V/v phân loại mặt hàng đá

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số đơn vị về
mã số mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như
sau:
Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12:
”1. Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường bao gồm:
g) Đá vôi, sét vôi, đá hoa (trừ nhũ đá vôi, đá vôi trắng và đá hoa trắng) không đủ tiêu
chuẩn làm nguyên liệu sản xuất xi măng pooc lăng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam
hoặc không đủ tiêu chuẩn làm nguyên liệu sản xuất đá ốp lát, đá mỹ nghệ theo tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật Việt Nam;”
Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013 về đá vôi để sản xuất clanhke xi măng
Poóc lăng:
"Chỉ tiêu chất lượng của đá vôi dùng để sản xuất clanhke xi măng Poóc lăng: hàm lượng
CaCO3 ≥ 85% và hàm lượng MgCO3 ≤ 7%."
Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu
xây dựng; Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu
khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Thông tư 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ Xây
dựng sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;
Căn cứ Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC
ngày 27/6/2019;
Căn cứ khoản 3 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất
lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm “Trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp
dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn
chuyên ngành, Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý. ”
Tham khảo Chú giải Chi tiết HS Chương 25;

1. Mặt hàng xuất khẩu là Đá vôi, đá chứa canxi (trừ: nhũ đá vôi, đá vôi trắng và đá hoa
trắng), đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013 thì thuộc nhóm 25.21.
2. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các tờ khai xuất khẩu và hồ sơ xuất
khẩu đối với mặt hàng khai báo là đá vôi, đá chứa canxi, đá xây dựng,..., đáp ứng Tiêu chuẩn
Quốc gia TCVN 6072:2013 nhưng chưa phân loại thuộc nhóm 25.21 nêu tại điểm 1 công văn
này để thực hiện phân loại và áp dụng mức thuế đúng quy định, thu đủ thuế và xử phạt theo quy
định.
3. Báo cáo kết quả rà soát, thu thuế và xử phạt về Tổng cục Hải quan trước ngày
15/01/2021.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty CP Tridant (Đ/c: Thôn Đồng An, xã Thanh
Thủy, H Thanh Liêm, T. Hà Nam) (thay t/lời cv
16/2020/Cv-Tridant);
- Cty CP Đầu tư và XNK An Thông (Đ/c: số 169
Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN),
(thay t/lời cv 119/CC-XNK);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).
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