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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 7837/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

V/v xác định MMTB nhập khẩu

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về trị giá hải quan
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thời hạn hiệu lực từ ngày 15/10/2019. Trong quá trình
triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị hải quan liên
quan đến việc phần mềm điều khiển đã được xác định trị giá hải quan theo vật chứa đựng trung
gian và chưa được tính vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị nhập khẩu. Về vấn đề này,
Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
1. Đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 15/10/2019 để nhập khẩu máy móc, thiết
bị có sử dụng phần mềm điều khiển, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo công chức
hải quan tại các Chi cục Hải quan hướng dẫn người khai hải quan xác định và kê khai trị giá hải
quan theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC.
2. Đối với các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 15/10/2019, việc xác định trị giá hải
quan của hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6
Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ
chức rà soát thông tin khai trị giá hải quan máy móc, thiết bị nhập khẩu thuộc các trường hợp nêu
tại điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC, nếu máy móc, thiết bị nhập khẩu có
chứa phần mềm do người khai hải quan tự kê khai và xác định trị giá hải quan (chưa bao gồm trị
giá phần mềm) thì hướng dẫn người khai hải quan kê khai bổ sung, xử lý vi phạm theo quy định.
Trường hợp chưa đủ chứng từ, tài liệu để xác định trị giá của phần mềm phải cộng vào trị giá của
máy móc, thiết bị thì tiến hành kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu rủi ro về trị giá hải quan,
ấn định tiền thuế, thu tiền chậm nộp và xử lý vi phạm (nếu có).
3. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hoàn thành và báo cáo kết quả rà soát trước ngày
31/03/2020.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.
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