TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/GSQL-GQ1

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

V/v kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Kính gửi: Công ty HP PPS Asia Pacific Pte Ltd.
(Đ/c: số 1 Depot Close, Singapore 109841)
Trả lời công văn không số ngày 04/04/2019 của Công ty HP PPS Asia Pacific Pte Ltd về
việc nhập khẩu hàng mẫu vào Việt Nam để kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Cục
Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về chính sách mặt hàng:
Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn
năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Công Thương. Theo đó, Thông tư này quy định trình tự, thủ tục đăng ký, thực hiện dán nhãn
năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn
năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
Tiết d, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 36/2016/TT-BCT dẫn trên quy định việc không dán
nhãn năng lượng đối với “Hàng hóa nhập khẩu phi thương mại: Hành lý cá nhân, hàng hóa
ngoại giao;...và các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của
pháp luật”. Hàng mẫu nhập khẩu để phục vụ mục đích kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu là
hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh, do vậy quy định về dán nhãn năng lượng
đối với hàng mẫu thực hiện như đối với hàng nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại
Thông tư số 36/201/TT-BCT.
Đối với trường hợp hàng hóa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng
theo quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT dẫn trên, trên cơ sở ý kiến của Tổng cục năng
lượng - Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5010/TCHQ-GSQL ngày
28/7/2017 hướng dẫn trong đó nêu rõ: “...doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đăng ký công bố
hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương (bản sao có đóng dấu xác
nhận của doanh nghiệp) cho cơ quan hải quan để xem xét giải quyết thủ tục thông quan. Doanh
nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng trực tiếp với Bộ Công
Thương”.
2. Về thủ tục hải quan:
Thủ tục nhập khẩu hàng mẫu để phục vụ mục đích kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
(không nhằm mục đích thương mại) thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Luật Hải quan
năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, sửa đổi bổ sung tại Nghị định số

59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015,
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
3. Về chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với hàng mẫu: Thực hiện theo quy định tại
Điều 27 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
biết./.
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