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Số: 5676/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

V/v phân loại hàng hóa

Kính gửi: Công ty TNHH Quang Tân Hòa.
(8A/A21, Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7337/VPCP-ĐMDN ngày 16/8/2019 của Văn
phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Quang Tân Hòa về việc xác định mã HS
máy xay trộn thực phẩm và đồ uống nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như
sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra
an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC
ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Việt Nam.
Theo thông tin tại kiến nghị trên, Công ty nhập khẩu các mặt hàng máy xay trộn thực
phẩm và đồ uống sau: máy xay sinh tố The Quiet One VM0149 hiệu VITAMIX, máy xay sinh tố
Drink Machine Advanced VM0127 hiệu VITAMIX và máy xay sinh tố VITA-PREP 3
VM0105E hiệu VITAMIX.
Các mặt hàng trên căn cứ theo mục đích sử dụng được phân loại theo 1 trong 2 trường
họp sau:
- Trường hợp mặt hàng được xác định dùng trong gia đình thì phân loại tại nhóm 85.09
“Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút bụi của nhóm 85.08”, phân
nhóm, mã số 8509.40.00 “- Máy nghiền và trộn thức ăn; máy ép quả hay rau”.
- Trường hợp mặt hàng được xác định dùng cho mục đích thương mại, như: dùng cho
quán cà phê, nhà hàng khách sạn thì phân loại tại nhóm 84.38 “Máy chế biến công nghiệp hoặc
sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ
các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo thực vật
không bay hơi”, phân nhóm 8438.80 “- Máy loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số
8438.80.91 “- - - Hoạt động bằng điện”

Do vậy đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định, khai báo mã số
phù hợp theo hướng dẫn trên hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được
hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Quang Tân Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- VPCP (để công khai trên Cổng TTĐT CP);
- VCCI (để theo dõi);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
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