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Số: 2567/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2020

V/v nhập khẩu hàng hóa SXXK

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 719/HQHN-KTSTQ ngày 17/3/2020 của Cục
Hải quan TP. Hà Nội về việc vướng mắc chính sách thuế đối với Công ty TNHH Varroc
Lighting Systems Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 12 Nghị định
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 được miễn thuế nhập khẩu và một trong các cơ sở xác định
hàng hóa được miễn thuế là tổ chức, cá nhân thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định
của pháp luật về hải quan.
Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,
Điều 56 Thông tư số 38/2016/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung
tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định trường hợp thông
tin về cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã thông báo có sự thay đổi thì tổ chức, cá nhân phải
thông báo thông tin cho Chi cục Hải quan quản lý chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi phát
sinh thay đổi.
Căn cứ Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định
số 134/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế.
Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13
Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/Q), Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013
của Chính phủ, Điều 131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số
39/2018/TT-BTC) quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
Căn cứ Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 111 Luật Quản lý thuế số
78/2006/QH11 quy định về miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
Căn cứ Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về tiền chậm nộp.
1. Theo các quy định trên, Công ty TNHH Varroc Lighting Systems Việt Nam nhập khẩu
nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không thông báo bổ sung
thông tin thay đổi về cơ sở sản xuất thì không đủ cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo
quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. Công ty phải nộp đủ tiền thuế, tiền
chậm nộp và bị xử lý vi phạm theo quy định.

2. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 134/2016/NĐCP, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định việc hoàn
trả số tiền thuế ấn định của nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng
không đủ cơ sở xác định được miễn thuế, nay đã đưa vào sản xuất và đã xuất khẩu sản phẩm.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục KTSTQ, Cục GSQL, Vụ PC;
- Lưu: VT, TXNK (3).
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