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Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

V/v xuất trả máy móc tạm nhập ra nước ngoài khi hợp đồng gia
công kết thúc hoặc hết hiệu lực

Kính gửi: Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch.
(Đ/c: Tầng 12, tòa nhà Mecury, 444 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ,
Hà Nội)
Trả lời công văn số LTLT201909 đề ngày 24/9/2019 của Công ty TNHH Lợi Tín Lập
Thạch về việc xuất trả máy móc tạm nhập ra nước ngoài khi hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết
hiệu lực, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài
chính quy định thủ tục xuất trả máy móc, thiết bị tạm nhập ra nước ngoài trong thời gian thực
hiện hợp đồng gia công hoặc khi hợp đồng gia công kết thúc, hết hiệu lực thực hiện như thủ tục
xuất trả ra nước ngoài theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015
đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của
Chính phủ;
Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ
Tài chính;
Theo đó, khi làm thủ tục tái xuất, thương nhân phải khai báo thông tin về số tờ khai tạm
nhập, số thứ tự của dòng hàng trên tờ khai tạm nhập tương ứng với từng dòng hàng tái xuất để
Hệ thống theo dõi trừ lùi; Hệ thống tự động thực hiện trừ lùi theo số lượng trên tờ khai tạm nhập
tương ứng.
- Một tờ khai tạm nhập có thể được sử dụng để làm thủ tục tái xuất nhiều lần; một tờ khai
tái xuất hàng hóa chỉ được khai báo theo một tờ khai tạm nhập hàng hóa tương ứng. Chi cục Hải
quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất kiểm tra thông tin về tờ khai hải quan tạm nhập trên Hệ thống
để làm thủ tục tái xuất.
- Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy thì người khai hải quan phải khai
cụ thể hàng hóa tái xuất thuộc tờ khai tạm nhập nào trên ô “Chứng từ đi kèm” của tờ khai hàng
hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này.

Đề nghị Công ty căn cứ đối chiếu với các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát
sinh vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để
được hướng dẫn cụ thể.
Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.
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