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Số: 6916/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2020

V/v xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Kính gửi: Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông.
(Địa chỉ: Ông Trần Tiến Hùng, ấp Thừa Thạnh, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Trả lời công văn số 74/2020/CV-MKW ngày 15/10/2020 của Công ty Cổ phần điện gió
Mê Kông về việc xác định hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất
được, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều
14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định 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, bao gồm:
- Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử
dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; 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;
- Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho
hoạt động sản xuất của dự án.
- Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ khoản 1 Điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ban hành danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được làm căn cứ xác định hàng hóa trong
nước chưa sản xuất được quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 28
của Nghị định này”.
Căn cứ quy định nêu trên thì 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 được miễn thuế nhập khẩu. Căn
cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư.
Đề nghị Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan, đối
chiếu quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch để xác định
hàng hóa Công ty dự kiến nhập khẩu có thuộc loại trong nước đã sản xuất được quy định tại
Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay không. Trường

hợp vướng mắc, Công ty gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan hải quan nơi thông báo Danh
mục miễn thuế hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được trả lời cụ thể, làm cơ sở để áp dụng chính
sách thuế nhập khẩu của Công ty.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông được biết./.
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