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Số: 2126/BKHCN-ĐTG

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg

Kính gửi: Công ty TNHH OHARA PLASTICS VIỆT NAM
Phúc đáp Văn bản số 15072019/CV-OPV ngày 15/7/2019 của Công ty TNHH Ohara
Plastics Việt Nam về việc xin hướng dẫn xác định phạm vi mặt hàng khuôn đúc đã qua sử dụng
với mã HS 84807190 theo quy định của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công
nghệ có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, phạm vi điều chỉnh
của Quyết định là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã hàng hóa HS
thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt
Nam. Mặt khác theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg:
“Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết
với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế”. Do đó, chỉ có linh
kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng đồng thời đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 1 và
khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg mới thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết
định số 18/2019/QĐ-TTg.
Căn cứ các tiêu chí như trên, mặt hàng khuôn đúc đã qua sử dụng với mô tả là một khối
kim loại, bao gồm một vài bộ phận bằng thép hoàn chỉnh được lắp ráp lại với nhau, không gắn
các thiết bị để có thể vận hành, chuyển động được sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết
định số 18/2019/QĐ-TTg.
Tuy nhiên việc xác định và khai báo mã HS cho sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu là trách
nhiệm của Doanh nghiệp thực hiện với cơ quan Hải quan.
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty TNHH Ohara Plastics Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.
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