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Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2020

V/v chuyển nhượng nhà xưởng của DNCX

Kính gửi: Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam.
Trả lời công văn số 01-2019/Y-TEC ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH Y-TEC Việt
Nam nêu vướng mắc về việc thanh lý nhà xưởng cho DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như
sau:
Căn cứ theo Điều 1 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định phạm vi
điều chỉnh của Luật Hải quan;
Căn cứ theo khoản 6 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định
về hàng hóa;
Căn cứ theo tại khoản 2 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
ngày 06/4/2016 quy định về đối tượng chịu thuế;
Căn cứ khoản 1 Điều 107 Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định về
bất động sản và động sản;
Căn cứ theo Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 20/01/2015 được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định
về việc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa;
Căn cứ theo Điều 74, Điều 75 và Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50, khoản 51 và khoản 54 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC
ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu của DNCX.
Theo đó, Công ty bán cho DNCX công trình Trung tâm kỹ thuật và Nhà máy sản xuất thì
các thiết bị được bán kèm theo có nguồn gốc nhập khẩu hoặc được mua từ nội địa thực hiện thủ
tục hải quan theo quy định tại khoản khoản 51 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ
sung khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động
xây dựng các công trình để xác định nguồn gốc thiết bị được bán kèm theo Trung tâm kỹ thuật
và Nhà máy sản xuất, cụ thể:
- Đối với thiết bị được mua từ nội địa (không phải làm thủ, tục nhập khẩu) hoặc thiết bị
có nguồn gốc nhập khẩu nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng
hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu khi Công ty đang hưởng chính sách DNCX

thì không phải làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình từ DNCX sang
doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX.
- Đối với thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu (bao gồm: nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa,
từ DNCX) chưa thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại
thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì trước khi thực hiện chuyển nhượng cho DNCX khác, đề
nghị Công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 25 Nghị định
số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP
ngày 20/4/2018 của Chính phủ.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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