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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 8126/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên.
(82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
Tổng cục Hải quan nhận được đơn số 01/TN-TCHQ ngày 07/12/2019 của Công ty CP
Tập đoàn Trung Nguyên (Công ty) đề nghị xác định trước mã số (XĐTMS) cho mặt hàng “máy
bán cà phê tự động”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung
một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ
05/6/2018 thì hồ sơ XĐTMS của Công ty không đáp ứng quy định, cụ thể:
- Mẫu đơn đề nghị XĐTMS không đúng mẫu quy định tại Phụ lục VI Thông tư số
39/2018/TT-BTC;
- Đơn đề nghị XĐTMS chưa đóng dấu tên Công ty và chưa có chức danh người ký tên.
- Công ty chưa điền đầy đủ các thông tin trên đơn đề nghị XĐTMS, như: điểm 14, 17, 18,
19, 20, 21.
- Hai mặt hàng với 2 ký, mã hiệu khác nhau được liệt kê trong cùng một Đơn đề nghị
XĐTMS. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, Thông báo kết quả XĐTMS chỉ áp dụng cho 01
mặt hàng. Ngoài ra, để có cơ sở xem xét mã số đề nghị của Công ty, Công ty cần cung cấp thông
tin để làm rõ chức năng chính của mặt hàng.
Do vậy, căn cứ quy định trên, Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ XĐTMS nêu trên của
Công ty. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu XĐTMS, đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ
theo quy định dẫn trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam biết và
thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(My) (3b).
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