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QỞ. Luật Thuể xuât khẩu, Thuế nhập khẩu số Ỉ07/20Ỉ6/QH13 ngày
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Căn cứLuậi ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật sổ 80/2QỈ5/QH13 ngày
22/6/2015;
Căn cứ Nghị định số Ỉ34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chỉnh phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu;
Căn cử Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chỉnh phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện công văn sổ 2108/VPCP-KTTH ngày 23/7/2018 của Văn phòng
Chỉnh phủ về các trường hợp miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo thẩm
quyền của Thủ tướng Chỉnh phủ;
. ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuể,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ một sổ Thông tư của Bộ
trưởng Bộ Tài chỉnh trong lĩnh yực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Điều 1. Bãi bỏ toàn bồ văn bán quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ các vãn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành sau đây:
1. Thông_tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ trưởnệ Bộ Tài
chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuat từ toàn
bộ nguyên liệu nhập khẩu;
2. Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngàỵ 16/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá
nhập khẩu của các dự án điện;
3. Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014
của Thủ tướng Chính phủ vê việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiên nhập
khẩu đe sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên
cứu, chê tạo.
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Điều 2. Tổ chức thưc
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.
2. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục
trưởng Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Thông tư này./. L
KT. B ộ TRƯỞNG
TR ƯỞNG
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phống Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân đân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoản thể'
- Kiểm toán nhà nước;
- Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra vãn bảh (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST ( P x n k ) . (4 5 0 b )

V

\

