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Số 2819 Văn bản pháp luật 1

(29/07/2019 - 17/08/2019) Vấn đề cần lưu ý 2

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HẢI QUAN

Công văn số 4853/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2019 
do Tổng cục Hải quan ban hành về chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan

Công văn số 4870/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2019 
do Tổng cục Hải Quan  về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Công văn số 4897/TCHQ-TXNK ngày 
31/07/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành

về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu 
nhập khẩu

Công văn số 5531/BCT-TTTN ngày 01/08/2019 
do Bộ công thương ban hành về điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn số 5095/TCHQ-GSQL ngày 09/08/2019 
do Tổng cục hải Quan ban hành về việc hướng dẫn khai hải quan

Quyết định về 1325/QĐ-BTC ngày 05/08/2019 do 
Bộ Tài Chính ban hành

về công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý



Công văn số 4897/TCHQ-TXNK ngày 
31/07/2019 do Tổng cục Hải Quan ban hành

Chú ý: Về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ 
nguyên liệu nhập khẩu.
- Theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Nghị 
định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì các trường hợp miễn 
thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 
107/2016/QH13; từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP trong đó 
trường hợp miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để 
sản xuất hàng xuất khẩu được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, không có 
trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa được sản xuất, chế biến từ toàn bộ 
nguyên liệu nhập khẩu của các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/9/2016.
- Tiếp đó trường hợp mặt hàng xuất khẩu được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu có 
nguồn gốc nhập khẩu của Công ty TNHH Kingmo New Materials Việt Nam kể từ 
ngày 01/9/2016 thuộc Phụ lục I Danh mục mặt hàng chịu thuế xuất khẩu ban hành 
kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi bổ sung một 
số điều tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì không 
được miễn thuế xuất khẩu.


