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V/v khai sai mã loại hình

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.
Trả lời công văn số 2552/HQĐNa-TXNK ngày 19/12/2019 của Cục Hải quan tỉnh Đồng
Nai báo cáo vướng mắc đối với trường hợp Công ty TNHH Thép SeAH kê khai sai mã loại hình
trên tờ khai xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ theo khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
ngày 06/4/2016 và Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy
định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng
miễn thuế nhập khẩu;
Căn cứ theo khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính
phủ quy định cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế;
Căn cứ theo khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ
sung Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu
mã loại hình không được khai bổ sung.
Căn cứ các quy định nêu trên thì đối với các tờ khai xuất khẩu Công ty trình bày đã khai
sai mã loại hình thì không được khai bổ sung mã loại hình và Công ty chỉ được hoàn thuế đối với
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình A12 để đưa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu khi
đáp ứng đầy đủ quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.
Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số 2552/HQĐNaTXNK, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện kiểm tra sau thông
quan đối với Công ty TNHH Thép SeAH về hoạt động mua, bán hàng hóa, tình hình sử dụng
nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu liên quan đến tờ khai xuất khẩu được nêu
trong công văn 2552/HQĐNa-TXNK. Theo đó, kết quả kiểm tra chỉ rõ quá trình quản lý, theo
dõi và thực trạng nhập - xuất - tồn của hàng hóa xuất khẩu và của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu
được sử dụng để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai xuất khẩu kê khai sai mã loại hình có
đúng quy định không? sản phẩm xuất khẩu có đúng mã HS, tên gọi như khai báo trên tờ khai
xuất khẩu hay không? Trường hợp kết quả kiểm tra xác định hàng hóa thuộc tờ khai kê khai sai
mã loại hình nêu tại công văn số 2552/HQĐNa-TXNK được kê khai đúng và được theo dõi,
quản lý, sử dụng theo đúng mục đích sản xuất hàng hóa xuất khẩu phù hợp với mã loại hình

doanh nghiệp kiến nghị và xác định doanh nghiệp không gian lận, không lợi dụng việc khai sai
mã loại hình để trốn thuế, gian lận xuất xứ hoặc vi phạm chính sách quản lý đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu thì chấp nhận các tờ khai đã khai sai mã loại hình để làm các thủ tục tiếp
theo về báo cáo quyết toán và thực hiện quản lý hàng hóa theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.
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