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Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

V/v định mức thực tế của DNƯT

Kính gửi: Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam.
(Số 8, đường số 6, KCN VSIP Bắc Ninh, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)
Trả lời công văn số 0012-2019-TC-2703 ngày 27/3/2019 của Công ty TNHH Fushan
Technology Việt Nam về kiến nghị liên quan đến việc thực hiện định mức thực tế theo quy định
tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như
sau:
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của
Chính phủ thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có
trách nhiệm báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy
móc, thiết bị, hàng hóa xuất khẩu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định
mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, số liệu báo cáo quyết toán và tình hình sử dụng
nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
Căn cứ quy định Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản
35 và khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì
doanh nghiệp có trách nhiệm nộp định mức thực tế sản xuất cho cơ quan hải quan khi nộp báo
cáo quyết toán.
Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên trách nhiệm của doanh nghiệp gia công, sản xuất
xuất khẩu phải xác định định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu và nộp cho cơ quan hải quan. Do
đó, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định nêu trên.
Về kiến nghị của Công ty nêu tại công văn dẫn trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận và đang
rà soát, nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TTBTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Fushan Technology Việt Nam biết, thực hiện./.
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