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Số: 3014/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

V/v miễn thuế vật tư chế tạo máy móc, thiết bị

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1074/HQBRVT-GSQL ngày 24/4/2020 của
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc miễn thuế vật tư chế tạo máy móc, thiết bị tạo tài
sản cố định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Điều 5 Nghị định 83/2013/NĐ-CP
ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về nguyên tắc khai thuế và tính thuế;
Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy
định về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng
được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;
Căn cứ Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 30 Nghị
định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về thông báo Danh mục hàng
hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu.
Trường hợp Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả nguyên
liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ
tùng của máy móc, thiết bị) để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế
nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
107/2016/QH13. Công ty thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trước khi đăng ký tờ khai
nhập khẩu miễn thuế đầu tiên và khai chính xác, trung thực, đầy đủ, gửi hồ sơ thông báo Danh
mục miễn thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ
của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế, sử dụng đúng mục đích miễn thuế đối với số hàng hóa
nhập khẩu miễn thuế.
hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực

Nơi nhận:

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