
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

 

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông tin 
đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kì tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số  0225 3250 250 
hoặc infotaiviet@gmail.com. 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Công văn 79/BTC-CST 
ngày 04 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan 

V/v thuế BVMT đối với túi ni lông 

Công văn 53/TCHQ-GSQL 
ngày 05 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan 
 

V/v điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA đối với hàng hóa XNK 
tại chỗ 

Công văn  29/TCHQ-TXNK 
ngày 03 tháng 01 năm 2017 
Bộ Tài Chính 

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu 

Công văn  55/TXNK-CST 
ngày 03 tháng 01 năm 2017 
TỔNG CỤC THUẾ 

V/v thuế nhập khẩu phụ tùng thay thế bảo hành 

Công văn số  05/TXNK-PL 
ngày 02 tháng 01 năm 2017 
TỔNG CỤC THUẾ 

V/v thực hiện các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

Công văn  146/TXNK-CST 
ngày 26 tháng 12 năm 2017 
TỔNG CỤC THUẾ 

V/v hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 01/TXNK-CST 
ngày 02 tháng 01 năm 2017 

Bộ Tài Chính – Tổng cục Hải Quan 

Vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh 
kiện dư thừa đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. 

1. Đối với vướng mắc liên quan đến nguyên phụ liệu, thành phẩm, sản 
phẩm dở dang tiến hành tiêu hủy: 

Các công ty nghiên cứu và làm theo hướng dẫn tại công văn 
số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 

2. Đối với hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa hoặc cho tặng: 

Đối với hàng hóa đã nộp đầy đủ thuế khâu nhập khẩu thì khi chuyển tiêu 

thụ nội địa hoặc biếu tặng, doanh nghiệp không phải nộp thuế cho cơ quan 
hải quan. 

 

  

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=8127/TCHQ-TXNK&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1

