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Số: 4902/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày
09/7/2019 về Hiệp định CPTPP

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Ngày 09/7/2019, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 4470/TCHQ-TXNK về việc
thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP. Về vấn đề này, Tổng cục
Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐCP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày
01/9/2016 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế
tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, có hiệu lực thực hiện từ
ngày 10/7/2020.
Để đảm bảo thực hiện thống nhất việc khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam
vào các nước là thành viên Hiệp định CPTPP, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện mục 2
công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 như sau:
“2. Đối với hàng hóa xuất khẩu
Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam được nhập khẩu vào lãnh thổ các nước: Liên bang Mêhi-cô, Cộng hòa Xin-ga-po, Ốt-xtơ-rây-lia, Niu-di-lân, Ca-na-da và Nhật Bản, người khai hải
quan thực hiện kê khai mã số và áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu quy định tại Phụ lục I - Biểu
thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số
125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và Nghị định sửa đổi, bổ sung.”
Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Chi cục và doanh
nghiệp thực hiện.
Tông cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
- Vụ HTQT, CST, Pháp chế - BTC (để phối hợp t/hiện);
- Cục GSQL, Cục CNTT, Cục KTSTQ, Cục QLRR (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
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