
BẢN TIN NHANH

Thông tư số 31/2022/TT-BTC 
ban hành Danh mục hàng hóa
xuất nhập khẩu theo AHTN 
2022
Tháng 7, 2022

© 2022 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo chuyên môn, 
không phát hành hoặc bán trên thị trường

• Hệ thống Hài hòa Mô tả và Mã hóa Hàng hóa (“Hệ thống hài hòa” hay “Hệ thống HS”) của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) được sửa đổi, bổ sung 5 năm
một lần nhằm cập nhật các hàng hóa có thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, thương mại.

• Ngày 01/01/2022, hệ thống HS 2022 chính thức có hiệu lực và thay thế hệ thống HS 2017. Các nước thành viên của WCO có thể tự quyết định thời gian áp
dụng hệ thống HS 2022 trong năm nay.

• Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN) cũng được sửa đổi 5 năm một lần trên cơ sở những sửa đổi của Danh mục HS. AHTN phiên bản 2017 đã được
áp dụng tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính (“BTC").

• Ngày 08/06/2022, BTC đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC (“Thông tư số 31”) về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN
phiên bản 2022 và thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC. Một số nội dung chính của Thông tư số 31 bao gồm:

✓ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 21 phần, 97
chương, 1.228 nhóm ở cấp độ 4 số, 4.084 nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 11.414 dòng hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ theo Danh mục AHTN
2022 (tăng 601 dòng hàng ở cấp độ 8 số so với AHTN phiên bản 2017).

✓ Các nội dung sửa đổi việc phân loại bao gồm bổ sung các sản phẩm liên quan đến Covid-19 của ngành dược; bổ sung nhiều loại máy móc, thiết bị
mới kèm theo công nghệ được cập nhật của ngành công nghiệp sản xuất; bổ sung các dòng xe kết hợp giữa điện và xăng của ngành công nghiệp ôtô;
vv…

✓ Phụ lục II: 6 quy tắc phân loại mã số HS: Điều chỉnh một số nội dung của bản dịch tiếng Việt, các nội dung chính không thay đổi; và

✓ Thông tư số 31 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/12/2022.

✓ Rà soát danh mục sản phẩm nhập khẩu để đảm bảo phân loại chính xác mã số HS;

✓ Đánh giá sự cần thiết trong việc xác định trước mã số HS để đảm bảo phân loại phù hợp; và

✓ Xem xét những ảnh hưởng của hệ thống HS 2022 đối với việc xin C/O.
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