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V/v thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án
đầu tư của doanh nghiệp chế xuất

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Eletro-Mechanics Việt Nam.
(KCN Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)
Trả lời công văn số 03072019/SEMV ngày 03/7/2019 của Công ty TNHH Samsung
Eletro-Mechanics Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng
hóa nhập khẩu phục vụ mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất trong giai đoạn đang
chờ điều chỉnh dự án đầu tư, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến
như sau:
1. Về thực hiện dự án đầu tư
Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì tên dự án; địa điểm thực
hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; thời gian hoạt động của
dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư phải là các nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư.
Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ
quy định về trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai
thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản
quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.
Như vậy, căn cứ quy định nêu trên đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư đề nghị
Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư.
2. Về chính sách thuế sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Trường hợp đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu; trường
hợp không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
107/2016/QH13 nhưng thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật
về đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11, khoản 13 Điều 16
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Do đó, đề nghị Công ty căn cứ các quy
định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn đối
chiếu thực tế hồ sơ, hàng hóa để thực hiện.

3. Về thủ tục hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Nghị định số
08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của
Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TTBTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề
nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Samsung
Eletro-Mechanics Việt Nam biết, thực hiện./.
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