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QUYET DJNH 
Ban hành danh mihic các mt hang dtrçrc min thu 

phic vIii phông, chng dlch  viêm du'ô'ng ho h 
do chüng mói cüa virus Corona gay r 
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BQ TA! CHINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tn' do - Hnh phüc 

S: J5  /QD-BTC Ha Nç5i, ngay C - ththng 02 nám 2020 

BQ TRIJ'NG BQ TAI CHINH 

Can c11 Lut Thus xut khu, thu nhp khu s 107/2016/QH13 ngày 06 
tháng 4 näm 2016; 

Can cü Lust T chrc chInh phü 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 nãm 
2015; 

Can dr Lut Hâi quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nàm 2014; 

Can ct'r Nghj djnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiét và bin pháp thi hành Lut Hái quan ye thu tVc  hái 
quan, kiêm tra, giám sat, kiêm soat hãi quan; Nghj djnh so 5?/20 1 8/ND-CP ngày 
20 tháng 4 nam 2018 sàa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh 
so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt 
Va bin pháp thi hành Lut Hãi quan ye thu tic hãi quan, kiêm tra, giám sat, 
kiêm soát hãi quan; 

Can cü Ngh djnh s 87/201 7/ND-CP ngày 26 tháng 7 nAm 2017 cUa 
ChInh phü quy djnh chirc näng, nhim vii, quyên han  và Co CâU to chüc cüa B 
Tài chInh; 

Can cü cong van s 1 97/TTg-KTTH ngày 7/2/2020 cüa Thu tiiàng ChInh 
phü ye vic mien thuê nhp khâu dôi vâi mt hang khâu trang y té, niiàc rüa tay 
sat trüng; nguyen 1iu dé san xuât khâu trang, nuOc sat trUng, các v.t tu, thiêt bj 
can thiêt phiic vi vic phông, chông djch viêm du&ng ho hap cap do virus 
corona gay ra; 

Trên Co s& thng nht kin gitta B Tài chInh vài B Y t, B Tu pháp, 
B Cong Thizong; 

Theo d nghj cüa Tng ci1c tnthng Tng civic Hâi quan, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Danh mlic các mt hang duçie 
min thuê nhp khâu khâu phiic vii vic phông, chông djch viêm du?mg ho hap 
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4,  

cAp do chUng mài cüa virus Corona gay ra theo thm quyn cUa Thu tithng 
Chinh phU. 

ChInh sách quán 1 dM vâi các mt hang thuc Danh mvc  ban hành kern 
theo Quyet djnh nay th%rc hin theo quy djnh hin hành. 

Thi tiic, h so min thus thc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 2. T chirc thijc hin 

Can cir Danh m11c hang hóa ban hành kern theo Quy& djnh nay giao các 
don vj triên khai các thim vi sau: 

1. Tng C1iC trr?in Tng civic Hái quan chi dao,  hi.ràng dn các don vj hái 
quan thrc hin thông nhât vic mien thuê dôi vâi hang hóa nhp khâu dê phông, 
chông djch bnh kjp th&i. 

2. Co quan hãi quan lam thU t11c min thu nhp khAu trong thông quan 
dôi vâi hang hóa ti Danh rniic ban hành kern theo Quyêt djnh nay; phôi hçip vói 
các co quan lien quan kiêrn tra, dam bão vic nhp khâu dUng mic dIch min 
thué. Tnr&ng hçip hang hóa nhp khâu sü ding không dUng m1c dIch min thuê 
thI xü l theo quy djnh cUa pháp lut xü pht vi phm hành chInh và pháp 1ut 
ye quãn 1 thuê. 

3. Chánh VAn phông Bô Tài chInh, ThU tnthng các don vj thuc và trrc 
thuc Bô Tài chInh chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay. 

4. Qua trInh thirc hin có phát sinh vixâng mac, co quan hal quan, doanh 
nghip nhp khâu; các Bt, ngành, UBND tinh, thành phô phãn ánh ye B Tài 
chInh (Tong cic Hãi quan) dé duçc xem xét, hithng dn thirc hin. 

Diu 3. Hiêu luc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu I%rc k t1r ngày k dn ngày có vAn bàn cong b6 
hêt djch cUa cap có thâm quyên.i.. 

Ni nhinJA4/' 
- LAnh dao  B; 
- BO Y T& B Cong Thrnmg, B Tu phap; 
- UBND các tinh, thành pM; 
- Các dcm v thuOc và tr%rc thuOc  BTC; 
- T6ng ci1ic Hãi quan, Thng cic Thu; 
- Cic Hâi quan các tinh, thành ph6; 
- Ltru: VT, TCHQ ( b). 

Dinh Tin Dung 
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vc CAC M1T HANG D11çC 
C V!J PHONG, CHONG DICH VIEM DUNG HO 

G MO! CUA VIRUT CORONA GAY RA 

i'55 /QD-BTC ngày C 7- /02/2020 cza Bó trtthng 
B3 Tài chInh) 

SIT Ten mat hang lieu chI Ma HS 

Khu trang y t 
Co S6 luu hành do c 
quan y t có thm 
quyên cap 

6307.90.40 
6307.90.90 

2 
Nuâc rira tay sat trüng (ch 
phAm sat trUng tay dng gel 
hoac dng lông) 

Co s6 däng k luu 
hành do Cue Quãn l 
rnôi tru&ng y tê, BO Y 
tê cAp 

3 808.94.90 

Nguyen 1iu d san xuAt khAu 
trang y tê: 

3 1 
Vãi không dt d san xuât 
khâu trang y t 56.03 

3 2 
Mang 19c kháng khuAn d san 
xuât khâu trang y tê 56.03 

Day thun d san xuAt khAu 
trang y té 

5604. 10.00 
5606.00.00 
6002.40.00 
6002.90.00 

3.4 
Thanh nçp müi d san xuAt 
khAu trang yté (dng 
thanh!cun) 

39 16. 10.20 
39 16.20.20 
39 16.90.42 
39 16.90.92 
3926.90.99 
7217.90.90 
7326.90.99 
7604. 10. 10 
7604.29. 10 
76 16.99.90 

4 
Nuâc sat trüng (ch phAm diet 
khuAn dng dung djch) 

Co s6 däng k Iuu 
hânh do C%ic Quãn 1 
rnôi tnrYng y tê, B Y 
tê cAp 

3808.94.20 
3 808.94.90 

5 Vt ttx, thit bj cn thi& khác: 

1 

B trang ph%lc phOng eh6ng 
djch (gom: Quân, áo, kInh, 
khAu trang y tê, mu bào h, 
gang tay, giay) 

Co hành do e 
quan y t có thAm 
quyên cap 

62 10.10.90 
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