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Số: 1324/GSQL-GQ2

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

V/v sử dụng mã loại hình

Kính gửi: Công ty CP thương mại A & T.
(Số 40 Hai Bà Trưng, Tràng Tiến, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Trả lời công văn số 2802/A&T/CV ngày 28/02/2019 của Công ty CP thương mại A & T
về việc đề nghị hỗ trợ xác định mã loại hình đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng sản xuất
xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc sử dụng mã loại hình
Mã loại hình đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định cụ thể tại công văn số
2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015, do đó đề nghị Công ty căn cứ nội dung hướng dẫn sử dụng
mã loại hình đối chiếu với hồ sơ cụ thể, quan hệ kinh tế và mục đích sử dụng hàng hóa để lựa
chọn loại hình khai báo phù hợp.
Để thực hiện và được miễn thuế đối với loại hình sản xuất xuất khẩu thì phải đáp ứng các
quy định về điều kiện miễn thuế tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của
Chính phủ và thực hiện các thủ tục về thông báo cơ sở sản xuất với Chi cục Hải quan quản lý.
Do đó, để được giải quyết thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu hay không đề nghị Công ty liên
hệ Chi cục Hải quan quản lý, kèm hồ sơ vụ việc cụ thể để được hướng dẫn.
2. Về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
Nội dung vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế nội địa, do đó đề nghị Công ty
liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.
Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty CP thương mại A
& T./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để theo dõi);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).
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