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V/v phế liệu, phế phẩm

Kính gửi: Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam.
(xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)
Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1701/KMV-TCHQ ngày 29/8/2017 của Công
ty TNHH Koyo Machine Việt Nam về việc bán phế liệu vào thị trường nội địa hoặc xuất trả đối
tác thuê gia công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:
1. Về thủ tục hải quan đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.
Các hình thức xử lý và thủ tục hải quan đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công được
quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài
chính.
Về khai báo chỉ tiêu mã loại hình trên hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình khi thực hiện
thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số
2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015.
2. Về chính sách thuế đối với phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công.
Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì:
“Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng
lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập
khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế
bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan”.
Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính
thì trị giá hải quan trên tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng là trị giá thực tế đã thanh toán hay
sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc,
phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.
Đề nghị Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải
quan để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Koyo Machine Việt Nam biết và thực hiện./.
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