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Số: 3453/TXNK-PL

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

V/v xác định trước mã số

Kính gửi: Công ty CP Sản xuất phim Hoan Khuê.
(24A Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Cục Thuế XNK nhận được 04 Đơn đề nghị xác định trước mã số 0603-1/HKF, 06032/HKF, 0603-3/HKF, và 0603-4/HKF ngày 06/3/2019 của Công ty CP Sản xuất phim Hoan
Khuê cho các mặt hàng “đèn rọi”, “đèn LED”. Về việc này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:
1. Đối với mặt hàng tại đơn số 0603-3/HKF, để đảm bảo thống nhất và chính xác trong
việc phân loại hàng hóa, Cục Thuế XNK hiện đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về việc xác
định mã số đối với mặt hàng này và sẽ có thông báo tới Công ty sau khi có ý kiến chính thức từ
các đơn vị.
2. Đối với các mặt hàng tại các đơn số 0603-1/HKF, 0603-2/HKF, 0603-4/HKF:
Theo chú giải chi tiết HS nhóm 94.05: “This group also includes searchlights and
spotlights. These throw a concentrated beam of light (which can usually be regulated) over a
distance onto a given point or surface, by means of a reflector and lenses, or with a reflector
only ” (Tạm dịch: Nhóm này còn bao gồm cả đèn pha rọi và đèn rọi. Những thiết bị này cho
phép rọi một luồng ánh sáng tập trung (thường là luồng ánh sáng này có thể điều chỉnh được)
qua một khoảng cách tới một điểm hay một mặt phẳng xác định, bằng một gương phản chiếu và
một thấu kính, hoặc chỉ với một gương phản chiếu).
Để có cơ sở xác định mã số cho các mặt hàng, đề nghị Công ty trên cơ sở cấu tạo hàng
hóa và chú giải nêu trên giải trình bổ sung thông tin về cơ chế tập trung ánh sáng của từng mẫu
đèn và cung cấp hình ảnh chiếu sáng thực tế để thấy được luồng ánh sáng tập trung của các mặt
hàng.
Cục Thuế XNK thông báo để Công ty CP Sản xuất phim Hoan Khuê biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).
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