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Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

V/v phân loại và thuế suất cho hàng hóa

Kính gửi: Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai.
(Tổ 1, ấp 8, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai)
Cục Thuế xuất nhập khẩu- Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày
06/08/2019 của Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai (Công ty) vướng mắc liên quan
đến phân loại và thuế suất đối với mặt hàng “Trục sóng, là phụ kiện của máy tạo sóng”. Về việc
này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
1. Về phân loại hàng hóa
Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định về
phân loại hàng hóa: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các
thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của
hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”;
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; 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;
Do thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ nên cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xác
định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Đối với mặt hàng bộ phận, phụ kiện của máy móc, thiết bị thuộc Chương 84, Chương 85,
đề nghị Công ty căn cứ quy định tại các văn bản dẫn trên và quy tắc phân loại hàng hóa là bộ
phận của máy tại Chú giải 2 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để
xác định mã số hàng hóa đúng quy định.
2. Về việc miễn thuế:
Căn cứ Điều 13 về Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập
trong thời hạn nhất định của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
“1. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định được
miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế
quy định tại điểm c khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải đảm bảo không

làm thay đổi hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa tạm nhập, tạm xuất và
không tạo ra hàng hóa khác.
Trường hợp thay thế hàng hóa theo điều kiện bảo hành của hợp đồng mua bán thì hàng
hóa thay thế phải đảm bảo về hình dáng, công dụng và đặc tính cơ bản của hàng hóa được thay
thế.
…
4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.”
Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với các quy
định trên để áp dụng chính sách thuế đúng quy định.
Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Giấy Yuen Foong Yu Đồng Nai
biết và thực hiện./.
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