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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.
Trả lời công văn số 1761/HQĐT-NV ngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp
báo cáo vướng mắc thực hiện miễn thuế nhập khẩu máy làm lạnh chuyên dùng cho xe đông lạnh
phục vụ dự án khuyến khích đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc miễn thuế nhập khẩu máy làm lạnh:
Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp, Công ty CP Thủy hải sản An Phú có dự
án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu” và đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu
miễn thuế với cơ quan Hải quan trong đó có 14 cái máy làm lạnh (trang bị cho xe tải đông lạnh).
Công ty đã được miễn thuế nhập khẩu 04 cái máy làm lạnh theo tờ khai số 34/NĐT/CĐT-01
ngày 12/12/2007. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất
khẩu” nêu trên, Công ty có đăng ký 07 hạng mục hàng hóa nhập khẩu nhưng tại hạng mục máy
móc, thiết bị (một trong bảy hạng mục Công ty đã đăng ký) không thể hiện việc nhập khẩu máy
làm lạnh (trang bị cho xe tải đông lạnh).
Qua xem xét hồ sơ và đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định số
149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 và Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 thì mặt
hàng máy làm lạnh thuộc nhóm máy móc, thiết bị. Do đó, trường hợp Cục Hải quan tỉnh Đồng
Tháp kiểm tra, xác định mặt hàng máy làm lạnh do Công ty CP Thủy hải sản An Phú nhập khẩu
theo tờ khai số 34/NĐT/CĐT-01 ngày 12/12/2007 để tạo tài sản cố định, phục vụ đúng mục đích
cho dự án khuyến khích đầu tư nêu trên và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu,
quy mô của dự án thì thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a, khoản 6
Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005.
2. Về việc thay đổi mục đích sử dụng:
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ
Tài chính, trường hợp số máy làm lạnh nhập khẩu theo tờ khai số 34/NĐT/CĐT-01 nêu trên của
Công ty CP Thủy hải sản An Phú nếu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nhưng thay đổi mục
đích sử dụng, không khai báo với cơ quan hải quan thì Công ty bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt
phải nộp và tùy theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết và thực hiện.
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