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AHTN 2012
Chương 84
8414.51

- - Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt
mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W:

8414.59

- - Loại khác:

84.15

Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ
phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh
độ ẩm một cách riêng biệt.

84.18 (trừ
Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng
8418.50,8418.61,8418.69, điện hoặc loại khác; bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc
8418.91)
nhóm 84.15.
8419.11.10

- - - Loại sử dụng trong gia đình

8419.19.10

- - - Loại sử dụng trong gia đình

8421.12.00

- - Máy làm khô quần áo

8421.21.11

- - - - Máy và thiết bị lọc sử dụng trong gia đình

8421.91

- - Của máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:

8422.11.00

- - Loại sử dụng trong gia đình

8422.90.10

- - Của các máy thuộc phân nhóm 8422.11

84.43

Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), ống in và các
bộ phận in khác của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying
machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và
các phụ kiện của chúng.

84.50 (trừ 8450.20)

Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng
sấy khô.

8451.30.10

- - Máy là trục đơn, loại gia dụng

8452.10.00

- Máy khâu dùng cho gia đình

84.71 (trừ 8471.50,
8471.60, 8471.70,
8471.80, 8471.90)

Lò và lò nướng công nghiệp hoặc dùng trong phòng thí nghiệm, bao
gồm lò đốt, không sử dụng điện.

8508.11.00

- - Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác
với sức chứa không quá 20 lít

8508.19.10

- - - Loại phù hợp dùng cho mục đích gia dụng

8508.70.10

- - Máy hút bụi của phân nhóm 8508.11.00 hoặc 8508.19.10

85.09

Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của
nhóm 85.08.

85.10

Máy cạo, tông đơ và các dụng cụ loại bỏ râu, lông, tóc, có động cơ
điện gắn liền.

85.16

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và
đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm
nóng đất; dụng cụ nhiệt điện làm tóc (ví dụ, máy sấy tóc, máy uốn tóc,
dụng cụ kẹp uốn tóc) và máy sấy làm khô tay; bàn là điện; dụng cụ
nhiệt điện gia dụng khác; các loại điện trở đốt nóng bằng điện, trừ loại
thuộc nhóm 85.45.

85.17 (trừ 8517.61,
8517.62, 8517.70)

Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular
networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị
khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các
thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử
dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền
và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.

85.18 (trừ 8518.10,
8518.29)

Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai
nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua
đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một
micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng
âm điện.

85.19 (trừ 8519.20,
8519.50, 8519.89)

Thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh.

85.21

Thiết bị ghi hoặc tái tạo video, có hoặc không gắn bộ phận thu tín hiệu
video.

85.22

Bộ phận và đồ phụ trợ chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của
nhóm 85.19 hoặc 85.21.

85.25

Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có
hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera
truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh.

8525.80

- Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh.

85.27

Thiết bị thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến, có hoặc không kết hợp
với thiết bị ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ trong cùng một
khối.

8528.72

- - Loại khác, màu:

8528.73.00

- - Loại khác, đơn sắc

85.29

Bộ phận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm
từ 85.25 đến 85.28.

85.39 (trừ 8539.10,
8539.21, 8539.41,
8539.49, 8539.90)

Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và
bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; đèn điốt phát quang (LED).

87.02

Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

87.03

Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở
người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang
hành lý chung (station wagons) và ô tô đua.

87.04

Xe có động cơ dùng để chở hàng.

