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V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Thực Phẩm A-V-C Bến Tre.
Trả lời công văn 2012512/CV-HQ ngày 25/12/2015 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm AV-C Bến Tre về việc hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc có ghi “Made in Việt Nam” trên sản
phẩm nhập khẩu nhưng trên bao bì carton và C/O mẫu E thể hiện xuất xứ “Made in China”,
Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu:
Công ty được nhập khẩu sản phẩm hộp sắt tráng thiếc và túi nhựa ghi sẵn dòng chữ
“Made in Việt Nam” để đóng gói hàng xuất khẩu của Công ty nhưng phải tuân thủ đúng các quy
định về ghi nhãn và xuất xứ của Việt Nam đối với hàng hóa xuất khẩu. Công ty phải sử dụng các
hộp sắt và túi nhựa nhập khẩu trên đúng mục đích đã khai báo với Cơ quan Hải quan và chịu
trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa đóng trong túi nylon mang dòng chữ “Made in Việt Nam”
theo quy định về quy tắc xuất xứ.
2. Về hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt:
Trường hợp doanh nghiệp xuất trình C/O mẫu E cho lô hàng hộp sắt tráng thiếc và túi
nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc thì Cơ quan Hải quan xem xét, chấp nhận C/O, nếu không có
nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O mẫu E.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.
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