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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/XNK-CN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020

V/v nhập khẩu ô tô để nghiên cứu

Kính gửi: Công Ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam
(Địa chỉ: Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
Trả lời công văn số 310820/MMV-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Công Ty TNHH
Ô tô Mitsubishi Việt Nam về việc đính chính nội dung công văn số 112/2020/EX-MMV ngày 13
tháng 8 năm 2020 đề nghị cho phép nhập khẩu 02 xe ô tô để nghiên cứu thị trường, không tham
gia giao thông công cộng, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:
Điểm b, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2017 của
Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo
dưỡng ô tô quy định các trường hợp không áp dụng các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị
định 116/2017/NĐ-CP như sau:
“...- Thuộc diện quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển; hàng viện trợ của nước ngoài;
phục vụ công tác nghiên cứu khoa học;
- Không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp;...”
Căn cứ quy định nêu trên, 02 chiếc ô tô sát xi có buồng lái, loại xe tải cabin đơn nhập
khẩu, nhãn hiệu Mitsubishi L300, Model code: L06APYZFLP, sản xuất năm 2020, tổng trọng
lượng có tải dưới 5 tấn, xuất xứ Philipin, mới 100% như Công ty trình bày tại công văn nêu trên
không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.
Công ty thực hiện việc nhập khẩu theo các quy định hiện hành và phải đảm bảo các nghĩa
vụ về thuế theo quy định, đồng thời chỉ được sử dụng lô hàng vào mục đích nghiên cứu, không
được phép đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông công cộng và không được phép bán trên
thị trường nội địa.
Văn bản này thay thế văn bản số 0948/XNK-CN ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc nhập
khẩu ô tô để nghiên cứu.
Cục Xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- TT Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CN, huongnth
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