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V/v nhập khẩu than phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 4 mở rộng

Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải biển và Xuất nhập khẩu HTK
Trả lời công văn số 056/HTK-KD ngày 16/4/2019 và công văn số 061/HTK-KD ngày
18/4/2019 của Công ty TNHH Vận tải biển và Xuất nhập khẩu HTK (Công ty HTK) liên quan
đến việc nhập khẩu than phục vụ dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Cục Giám sát
quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Địa điểm làm thủ tục hải quan
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa
khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển
hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được
chuyển đến. Căn cứ quy định trên, Công ty được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại Chi cục
Hải quan Bình Thuận - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
2. Khai hải quan
Việc khai các thông tin trên tờ khai hải quan nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu
số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I
ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
a) Trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đứng tên nhập khẩu hàng hóa khi làm
thủ tục hải quan thì các chỉ tiêu thông tin được khai báo như sau:
- Người xuất khẩu: là người trực tiếp gửi hàng từ nước ngoài cho EVN và phải được thể
hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;
- Người nhập khẩu: EVN và phải được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;
- Người chỉ định giao hàng: liên danh nhà thầu quốc tế Titan-HTK hoặc Công ty HTK (là
người đại diện liên danh);
- Hóa đơn thương mại: cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do Công ty HTK phát hành
cho EVN theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại
khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

b) Trường hợp Công ty HTK đứng tên nhập khẩu hàng hóa khi làm thủ tục hải quan thì
các chỉ tiêu thông tin được khai báo như sau:
- Người xuất khẩu: là người trực tiếp gửi hàng từ nước ngoài cho Công ty HTK và phải
được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng hóa;
- Người nhập khẩu: Công ty HTK và phải được thể hiện trên các chứng từ giao nhận hàng
hóa;
- Hóa đơn thương mại: Hóa đơn thương mại do người bán phát hành cho Công ty HTK.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.
Q. CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
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