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BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5195/TCHQ-TXNK

V/v Hàng hoá trong nước chưa sản xuất được

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh

(Địa chỉ: Áp Láng Cháo, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)

(Tầng 2, Toà nhà Việt Long, số 34 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 0720-2021/ECOTTV-DA ngày 19/7/2021, số 0818/ECOTTV-DA ngày 18/8/2021 của Công ty
cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh về việc xác nhận hàng hóa trong nước đã sản xuất được đối với
mặt hàng cáp ngầm xuyên biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số  107/2016/QH13, Điều 14 Nghị
định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế nhập khẩu vật tư xây dựng trong nước
chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư.

Căn cứ khoản 4 Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ để xác
định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7135/BKHĐT- KTCN ngày 18/10/2021 thì mặt hàng
“Cáp ngầm xuyên biển 03 lõi, 35kV” với các thông tin kỹ thuật hàng hóa đính kèm công văn số 4398/TCHQ-
TXNK ngày 13/9/2021 của Tổng cục Hải quan (gồm 05 mặt hàng: Cáp ngầm xuyên biển 3 lõi 35kV - 3*70mm2,
Cáp ngầm xuyên biển 3 lõi 35kV - 3*95mm2, Cáp ngầm xuyên biển 3 lõi 35kV - 3*150mm2, Cáp ngầm xuyên
biển 3 lõi 35kV - 3*300mm2, Cáp ngầm xuyên biển 3 lõi 35kV - 3*400 mm2) đến nay không thuộc Danh mục
hàng hóa trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 và
Thông tư 05/2021/TT- BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề nghị Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh căn cứ các quy định nêu trên, ý kiến của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư tại công văn 7135/BKHĐT-KTCN ngày 18/10/2021 và cung cấp thông tin kỹ thuật của mặt hàng
“Cáp ngầm xuyên biển 03 lõi, 35kV” theo hồ sơ đính kèm công văn số 0720-2021/ECOTTV-DA ngày 19/7/2021
gửi Tổng cục Hải quan (đã được Tổng cục Hải quan gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo công văn số 4398/TCHQ-
TXNK ngày 13/9/2021) đến cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Ecotech Trà Vinh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng;
- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

Text

Text

TextText

Text


