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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 7084/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

V/v khai bổ sung, sửa thuế suất theo Nghị định Biểu thuế EVFTA

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình.
(Đ/c: 39 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0810/2020 ngày 8/10/2020 của Công ty
TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình đề nghị được khai bổ sung và sửa lại thuế suất ưu đãi EVFTA
cho mặt hàng Phụ gia thực phẩm Locust Bean Gum (E410) Seed Gum Extra 200 cho tờ khai hải
quan đăng ký ngày 28/9/2020. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA
Trường hợp mặt hàng nhập khẩu nêu trên của Công ty đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều
5 Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi,
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do
giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi tắt là Hiệp định
EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022 thì được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo
Hiệp định EVFTA quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày
18/9/2020 của Chính phủ.
2. Về khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu
Căn cứ Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại
khoản 9 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;
Trường hợp khi hàng hóa đã được thông quan, trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải
quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư
39/2018/TT-BTC và trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;
kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm
động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải
quan thì được khai sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan, nộp các chứng từ liên quan đến
khai sửa đổi thông tin tờ khai hải quan và bị xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định.
Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan do người khai hải quan nộp, trường hợp có đủ cơ sở
xác định việc khai báo bổ sung là phù hợp với hàng hóa thực tế nhập khẩu tại thời điểm làm thủ
tục hải quan đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại điểm 1 nêu trên thì cơ quan
Hải quan thực hiện thủ tục khai bổ sung cho doanh nghiệp theo quy định.
3. Về xử lý tiền thuế nộp thừa

Việc xử lý tiền thuế được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 131, 132, Thông tư
38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 64, 65, Điều 1, Thông tư 39/2018/TT-BTC
ngày 20/4/2018 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế
nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4. Về xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị
định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ;
Trên cơ sở xem xét việc thực hiện khai bổ sung nêu tại điểm 2 và hồ sơ từng trường hợp
cụ thể, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục đăng ký tờ khai căn cứ các quy định tại các văn bản nêu
trên để xem xét việc xử lý vi phạm (nếu có).
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan
nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết cụ thể./.
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