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Số: 8123/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

V/v doanh nghiệp ưu tiên NK hệ thống điều hòa trên
90.000 BTU

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.
Trả lời công văn số 12135/HQHP-TXNK ngày 6/9/2019 của Cục Hải quan TP. Hải
Phòng về việc thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu thuộc hệ thống điều hòa trung tâm có
công suất trên 90.000 BTU của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Về vấn đề
này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 43 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 quy định chế độ ưu tiên đối với doanh
nghiệp;
Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của
Bộ Tài chính thì:
“Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập hệ thống điều hoà trung tâm trên 90.000 BTU (hệ
thống điều hòa này được nhập khẩu thành nhiều lần , nhiều chuyến) để không phải tính nộp thuế
TTĐB đối với từng lần nhập khẩu là các chi tiết của thiết bị nhập khẩu như cục nóng hoặc cục
lạnh thì hồ sơ cần xuất trình với cơ quan hải quan gồm:
- Sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm có xác nhận của đơn vị nhập khẩu và nhà
thầu thi công (trong trường hợp có nhà thầu thi công);
- Chứng thư giám định về công suất và tính đồn g bộ của thiết bị nhập khẩu , đồng thời
các bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm các bộ phận tách rời của thiết bị không thể
tự hoạt động độc lập do cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cấp;
- Bản cam kết của cơ sở kinh doanh nhập khẩu về việc sử dụng hàng nhập khẩu đúng
mục đích và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.
Căn cứ vào hồ sơ xuất trình của cơ sở kinh doanh , cơ quan hải quan lập phiếu theo dõi
trừ lùi như Phụ lục I được ban hành kèm theo Thông tư này để theo dõi quản lýˮ.
Theo hướng dẫn tại công văn số 4932/TCHQ-TXNK ngày 22/8/2018 của Tổng cục Hải
quan hướng dẫn thì:
“Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phải làm thủ tục đăng ký Danh mục theo quy định
tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính để cơ
quan hải quan lập phiếu theo dõi trừ lùi trước thời điểm nhập khẩu lô hàng đầu tiên và trừ lùi

theo tùng lần nhập khẩu . Thủ tục trừ lùi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản
Thông tư số 14/2015/TT-BTC.

3 Điều 8

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu là doanh nghiệp ưu tiên thì chậm nhất là 30 ngày
kể từ ngày thông quan hàng hóa, doanh nghiệp ưu tiên phải thực hiện thủ tục trừ lùi với cơ quan
hải quan”.
Trường hợp Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng là doanh nghiệp ưu
tiên, tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu được hệ thống tự động phân
luồng xanh và thông quan, việc đăng ký danh mục và thực hiện trừ lùi phải được thực hiện theo
điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, do các tờ khai hải quan trong
năm 2017, 2018 Công ty đã đăng ký theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TTBTC và đã được Chi cục Hải quan Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải Phòng) cấp phiếu
theo dõi trừ lùi, Công ty chỉ thực hiện theo điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TTBTC sau khi có hướng dẫn tại công văn số 4932/TCHQ-TXNK ngày 22/8/2018 nêu trên. Do đó,
đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc hệ thống điều hòa trung tâm có công suất
trên 90.000 BTU, trong năm 2017, 2018 (phát sinh trước thời điểm ban hành công văn số
4932/TCHQ-TXNK) đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hồ sơ do doanh nghiệp cung
cấp theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ
Tài chính (sơ đồ kết nối hệ thống, chứng thư giám định, bản cam kết sử dụng hàng nhập khẩu
đúng mục đích và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của Công ty) để xem xét xử lý
không thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc hệ thống điều hòa trung tâm
có công suất trên 90.000 BTU của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng theo quy
định. Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH LG
Electronics Việt Nam Hải Phòng có dấu hiệu gian lận thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện
kiểm tra sau thông quan để xử lý theo quy định.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).
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