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Nhóm

Mã số theo biểu 
thuế nhập khẩu Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính

  kỹ thuật
Phân 
nhóm

Số 
TT

Tên mặt hàng

227
Máy phát điện
chạy xăng (EKB)

8502 20 10
Công suất định mức: 8kVA/8,8kVA,
8.5kVA/9,5kVA. Điện áp – số pha:
220/230V - 1

228

Tổ máy phát điện
có công suất liên
tục từ 75 kVA
đến 375 kVA

8502 12

Điện áp 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây.
Tần số 50 Hz, tốc độ 1.500 vòng/phút.
Công suất liên tục từ 75 kVA đến 375
kVA. Công suất dự phòng từ 83 kVA
đến 413 kVA. Sử dụng động cơ đốt trong.

229

Tổ máy phát điện
có công suất liên
tục từ 375 kVA
đến 1.000 kVA

8502 13

Điện áp 380/220 Volt AC, 3 pha, 4 dây.
Tần số 50 Hz, tốc độ 1.500 vòng/phút.
Công suất liên tục từ 375 kVA đến 1.000
kVA. Công suất dự phòng: 413 kVA đến
1.100 kVA. Sử dụng động cơ đốt trong.

230

Biến điện áp đo
lường một pha
trung thế khô
ngoài trời

8504 31 13

Điện áp định mức đến 24 kV; dòng điện
sơ cấp định mức (2,5-800) A; dòng điện
thứ cấp định mức đến 5A; cấp chính xác
(0,5;1); tải (10-30) VA; chiều dài đường
rò 15 mm/kV; khối lượng 28 kg; sử dụng
trong vùng nhiễm mặn.

231

Biến điện áp đo
lường một pha
trung thế khô
trong nhà

8504 31 13

Điện áp định mức đến 22 kV; điện áp thứ
cấp định mức (60-120) V; cấp chính xác
0,5; tải (10-50) VA; chiều dài đường rò
15 mm/kV; khối lượng 31 kg; sử dụng
trong vùng nhiễm mặn.

232
Biến dòng điện đo
lường một pha
khô ngoài trời

8504 31 24

Điện áp định mức đến 32 kV; dòng điện
sơ cấp định mức (2,5-800) A; dòng điện
thứ cấp định mức đến 5A; cấp chính xác
0,5; tải (10-30) VA; chiều dài đường rò
25 mm/kV; khối lượng 32 kg; sử dụng
trong vùng nhiễm mặn.

233
Biến dòng điện đo
lường một pha
khô trong nhà

8504 31 24

Điện áp định mức đến 32 kV; dòng điện
sơ cấp định mức (2,5-800) A; dòng điện
thứ cấp định mức đến 5A; cấp chính xác
(0,5; 1); tải (10-30) VA; chiều dài đường
rò 15 mm/kV; khối lượng 28 kg; sử dụng
trong vùng nhiễm mặn.
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Nhóm

Số 
TT

Tên mặt hàng

Mã số theo biểu 
thuế nhập khẩu Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính

  kỹ thuật
Phân 
nhóm

39

Đá mài chất kết 
dính gốm hình 
khối loại có cấu 
tạo hạt mài chứa 
trên 99% là 
Al2O3

6804

Gồm các loại: (1) Đá mài chất kết dính
gốm hình khối loại có cấu tạo hạt mài
chứa trên 99% là Al2O3, được chế tạo từ
hạt mài corindon nhân tạo. Có các hình
khối vuông, chữ nhật, dị hình khác; (2)
Đá mài bavia, đá cắt kim loại, có cấu tạo
hạt mài chứa trên 99% là Al2O3, được
chế tạo từ hạt mài corindon nhân tạo,
chất liên kết nhựa. Đá hình bánh xe, có
đường kính ngoài 100 mm đến 350 mm,
dày 1,5 mm đến 5 mm.

40
Gạch, ngói 
không nung

6810
Được làm từ hỗn hợp cát, bột đá,
ximăng,…

41 Gạch Block 6810 11 00 Chế tạo bằng cách nén ép xi măng và cát.

42
Gạch bê tông (xi 
măng cốt liệu), 
gạch xi măng

6810 11 00
QCVN 16:2019/BXD. Gạch bê tông 2 lỗ
mác 75, kích thước 180x80x40 (mm).
Công nghệ sản xuất rung ép.

43 Gạch bê tông đặc 6810 11 00

Mác 100 kích thước 210x100x60 (mm),
gạch bê tông 3 vách mác 75 kích thước
390x105x130 (mm), gạch bê tông 4 vách
mác 75 kích thước 390x140x130 (mm).

44
Đá ốp lát nhân 
tạo

6810 19 10
TCVN 8057:2009. Được chế tạo từ cốt
liệu đá thiên nhiên, nhân tạo (silica,
quartz, granite). 

45
Ống cống bê 
tông cốt thép ly 
tâm

6810 91 00
TCVN 9113:2012. Đường kính đến
1.500 mm. 

46
Cọc bê tông ly 
tâm ứng suất

6810 91 00 Đường kính tới 1,2 m; chiều dài tới 30 m.

47
Cột điện bê tông 
ly tâm

6810 91 00
Cho đường dây truyền tải có điện áp đến
35 kV.










































































































































































































































































































