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Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2019

V/v thủ tục DNCX gia công cho thương nhân nước ngoài

Kính gửi: Công ty TNHH Samtec Việt Nam
(Nhà xưởng 29, đường 9-7, KCN Long Thành, Tam An, Long Thành, Đồng Nai)
Ngày 19/06/2019, Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số
061419/TTHQ của Công ty TNHH Samtec Việt Nam về thủ tục DNCX làm gia công cho thương
nhân nước ngoài. Đối với trường hợp của Công ty, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản
36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về thông báo cơ sở
gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản
phẩm xuất khẩu; hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công.
Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp doanh nghiệp chế xuất gia công cho công ty mẹ
ở nước ngoài thực hiện theo thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh
nghiệp chế xuất. Trường hợp doanh nghiệp đã thông báo cơ sở sản xuất, nếu thông tin về cơ sở
gia công có sự thay đổi so với thông tin về cơ sở sản xuất đã thông báo trước đây thì doanh
nghiệp thực hiện thông báo bổ sung.
Mã loại hình xuất nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQGSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan.
Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty được biết. Trường hợp có phát sinh
vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục quản lý để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (2b).
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