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Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

V/v giải đáp vướng mắc về áp dụng thuế chống bán phá giá

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính
Trả lời công văn số 6862/TCHQ-TXNK ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Quý Tổng cục
về vướng mắc trong áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm màng BOPP theo
Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
(Quyết định 1900/QĐ-BCT), Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) - Bộ Công Thương có ý kiến
phản hồi như sau:
Căn cứ điểm b, Mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1900/QĐ-BCT, các tiêu
chí loại trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối sản phẩm màng BOPP có lớp màu ngọc bao
gồm 3 chỉ số sau:
“Màng BOPP có lớp màu ngọc, thỏa mãn các tiêu chí sau:
+ Độ trắng ≥ 82,84 (Phương pháp phân tích ASTM D2244);
+ Độ chắn sáng ≥ 99,55% (với khả năng chắn sáng trong vùng ánh sáng nhìn thấy 380 760nm);
+ Độ bóng bao gồm:
• Góc 20° ≥ 5,7%;
• Góc 60° ≥ 45,5%;
• Góc 85° ≥ 45,8%.”
Trong đó, màng BOPP có lớp màu ngọc, còn được gọi là màng ngọc BOPP, là tên gọi
thông dụng của sản phẩm mà ngành sản xuất đặt cho loại màng này (tên tiếng Anh: Pearlized
BOPP film). Để xác định hàng hóa nhập khẩu có phải là màng BOPP có lớp màu ngọc được loại
trừ hay không cần căn cứ theo các tiêu chí kỹ thuật về độ trắng, độ chắn sáng và độ bóng đã
được quy định tại Quyết định 1900/QĐ-BCT.
Căn cứ điểm b, Mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1900/QĐ-BCT, trong
trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu một trong các hàng hóa được loại trừ áp dụng biện pháp
chống bán phá giá chính thức, cần căn cứ “theo kết quả kiểm định của cơ quan hải quan hoặc kết
quả giám định của tổ chức giám định hoạt động theo quy định pháp luật”.

Nếu Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chưa có thiết bị để thử nghiệm
các tiêu chí về độ trắng, độ chắn sáng và độ bóng, đề nghị cơ quan hải quan trưng cầu giám định
tại các tổ chức giám định khác hoạt động theo quy định của pháp luật có đủ điều kiện giám định
các tiêu chí này.
Theo thông tin Cục PVTM nhận được từ các doanh nghiệp nhập khẩu trong quá trình
điều tra vụ việc, Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động giám định có thể giám định được màng BOPP có lớp màu ngọc
theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định 1900/QĐ-BCT.
Cục PVTM kính gửi Quý Tổng cục thông tin để hướng dẫn cơ quan hải quan có cơ sở
xác định đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá theo đúng quy định./.
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