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Câu hỏi: Công ty chúng tôi có dự kiến xuất khẩu lô hàng là gỗ Tràm (nguyên cây cắt ra thành
các khúc dài 60cm. vậy xin tư vấn cho chúng tôi thủ tục xuất khẩu cần phải có những giấy tờ gì?
mã HS và thuế suất xuất khẩu là bao nhiêu?
Trả lời: thắc mắc của bạn, chúng tôi có ý kiến như sau:
Gỗ tràm cắt khúc không là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hoặc xuất khẩu
có điều kiện được quy định tại các Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tạm
ngừng xuất khẩu, nhập khẩu; xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị
định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục xuất
khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu đề nghị Công ty tham khảo khoản 2 Điều 11 Thông tư
194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống)
hoặc tham khảo Điều 8, 9 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (nếu
làm thủ tục hải quan điện tử).

- Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc
phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội
đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 2013 ban hành theo Thông tư số
193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012, thì mặt
hàng:

+ Gỗ Tràm (nguyên cây cắt ra thành các khúc dài 60cm) như công ty mô tả có thể tham khảo
phân loại mã HS nhóm 4403, thuế suất thuế XK: 10%;

1/2

Thủ tục xuất khẩu gỗ tràm
Viết bởi Địa Trung Hải

Varied medicines available online to why to waste when and effort going to drugstore if you can
at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order some
drugs for various needs. What physic does treat erectile malfunction? Below are twelve defense
tips about " Cialis daily 2.5mg ". Of course there are also other vital questions. Sometimes,
when people talk about the matter, they think "
Cialis daily 5mg ".
Of all the things in the field of public health that pique our attention most, it's erectile
dysfunction, especially "
Cheap Canada drugs Cialis Online
>". Certain common medicaments can mean screwing with your hard-on. Stop using this
remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.
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