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Kính gửi: Công ty TNHH Lock & Lock HCM. 
Địa chỉ: Số 77 Hoàng Văn Thái - Phường Tân Phú - Quận 7- TP Hồ Chí Minh 

Phúc đáp công văn số : 19102020 ngày 19/10/2020 của Công ty TNHH Lock & Lock HCM về 
việc hướng dẫn thủ tục và phân loại mặt hàng nhập khẩu “Máy tăm nước dùng điện, hoạt động: 
phun tia nước bằng áp lực nước để massage và làm sạch kẽ răng”, về việc này Cục Hải quan TP. 
Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau: 

1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa : 

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2015 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ Hải quan, tài 
liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định 
tên gọi mã số, của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ; “Việc 
phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, 
tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.” 

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại 
hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài Chính giải thích việc phân loại 
hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam dựa trên hệ thống hài hòa mô tả và 
mã hóa hàng hóa của Tổ chức hải quan thế giới. 

Căn cứ nội dung nhóm 84.24: “Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun 
bắn, phun rải hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; 
súng phun và các thiết bị tương tự; máy phun bắn hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn 
tia tương tự”. 

Căn cứ nội dung nhóm 85.09: “Thiết bị cơ điện gia dụng có động cơ điện gắn liền, trừ máy hút 
bụi của nhóm 85.08”. 

Do Quý Công ty không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hàng hóa nên cơ quan hải quan 
không thể xác định mã số chính xác. Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các quy định về phân loại 



hàng hóa nêu trên, căn cứ hồ sơ Hải quan, hàng hóa thực tế nhập khẩu, các thông tin của hàng 
hóa để phân loại, áp mã số phù hợp. Trường hợp cần thiết Quý Công ty liên hệ trực tiếp hải quan 
nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn. 

2. Về xác định trước mã số hàng hóa : 

Thủ tục và hồ sơ xác định trước mã số được quy định tại Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 
ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Khoản 11, Điều 1 Nghị Định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 
tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ 
tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC 
ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 
38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải 
quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Đề nghị doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa đến Tổng Cục Hải quan 
theo địa chỉ: Tổng cục Hải quan, số 9 (Lô E3) Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận cầu 
Giấy, TP.Hà Nội để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

3. Về thủ tục nhập khẩu hàng hóa: 

Theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì mặt hàng này 
không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu hay hàng xuất khẩu có điều kiện, do đó công ty có 
thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường. 

Hồ sơ Hải quan thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa 
đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngay 25/3/2015 của Bộ Tài Chính. 

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quý Công ty được biết./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Cục Trưởng (để báo cáo); 
- Các Đ/c Phó Cục trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TXNK. (M.An.03 bản). 
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