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5. Không được nhập khẩu máy móc đã qua  
sử dụng để kinh doanh 



Công văn số 4594/TCHQ-TXNK ngày 16/07/2019 
của Tổng cục Hải quan về hàng giao hàng tại  
Việt Nam theo chỉ định của doanh nghiệp  
nước ngoài. 

Theo Công văn này, đối với hàng hóa thuê,  
mượn được giao tại Việt Nam theo chỉ định của  
doanh nghiệp nước ngoài, nếu đây là 
hàng thuê, mượn theo 
thỏa thuận trong 
hợp đồng gia công 
thì doanh nghiệp được 
chỉ định nhận hàng thực hiện thủ tục 
tạm nhập-tái xuất theo khoản 40 Điều 1 Thông tư 
số 39/2015/TT-BTC. 

Trường hợp đây là hàng hóa giao nhận theo  
hợp đồng thuê, mượn của doanh nghiệp  
nước ngoài thì doanh nghiệp được chỉ định  
nhận hàng căn cứ thực tế hàng hóa thực hiện theo 
quy định tại Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-

CP; thủ tục hải quan thực hiện theo khoản 23 
Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP. 

Về chính sách thuế, trường hợp doanh nghiệp  
chế xuất (DNCX) giao hàng bán cho DNCX khác 
theo chỉ định của doanh nghiệp nước ngoài thì 
hàng hóa được miễn nộp thuế nhập khẩu theo 

điểm c khoản 4 Điều 2 Luật 
thuế xuất nhập khẩu  
số 107/2016/QH13. 

Trường hợp bên được chỉ 
định nhận hàng từ DNCX là doanh nghiệp nội địa, 
nếu doanh nghiệp nhận hàng có hợp đồng gia 
công với doanh nghiệp nước ngoài thì hàng hóa 
được miễn thuế nhập khẩu theo khoản 9 Điều 16 
Luật thuế xuất nhập khẩu. Ngược lại, nếu  
bên nhận hàng có hợp đồng thuê, mượn  
(không phải hợp đồng gia công) thì không được 
miễn thuế nhập khẩu. 

Chi nhánh có được thực hiện quyền nhập khẩu? 

Hướng dẫn về thủ tục và thuế đối với hàng giao tại Việt Nam  
theo chỉ định của nước ngoài 

Công văn số 4337/BCT-KH ngày 
18/06/2019 của Bộ Công thương 
về việc doanh nghiệp chế xuất 
(DNCX) thực hiện quyền  
nhập khẩu. 

Căn cứ khoản 1 Điều 45 Luật 
Doanh nghiệp số 68/2014/
QH13, Bộ Công thương cho rằng 
Chi nhánh chỉ được thực hiện 
hoạt động thuê gia công theo  
ủy quyền của Công ty mẹ và 
Công ty mẹ có đăng ký  
kinh doanh ngành nghề gia công. 

Theo đó, trường hợp ngành nghề 
kinh doanh của Công ty mẹ 
không có hoạt động gia công và 
nội dung ủy quyền của Công ty 
mẹ cho Chi nhánh cũng không 
gồm hoạt động thuê/đặt gia công 
thì Chi nhánh không được phép 
nhập khẩu hàng hóa về để thuê 
Chi nhánh khác trong cùng Công 
ty gia công. 

Ngoài ra, theo Điều 2 Nghị định 
số 09/2018/NĐ-CP, chủ thể  
thực hiện quyền nhập khẩu  
                                           

thuộc phạm vi điều chỉnh của  
Nghị định này chỉ bao gồm  
nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư  
nước ngoài, không bao gồm  
Chi nhánh. 

Đối với Chi nhánh chỉ được  
thực hiện quyền nhập khẩu theo 
ủy quyền của Công ty mẹ trong 
phạm vi quyền nhập khẩu  
hàng hóa của Công ty mẹ  
(với tư cách là tổ chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài). 
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Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo Dự thảo này, lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng so với năm 2019 như sau (trong ngoặc là  
mức tăng): 

- Vùng I: từ 4.180.000 lên 4.420.000 đồng/tháng (240.000 đ); 

- Vùng II: từ 3.710.000 lên 3.920.000 đồng/tháng (210.000 đ); 

- Vùng III: từ 3.250.000 lên 3.430.000 đồng/tháng (180.000 đ); 

- Vùng IV: từ 2.920.000 lên 3.070.000 đồng/tháng (150.000 đ). 

Trên đây là mức lương tối thiểu dành cho người lao động làm những công việc giản đơn, đối với  
người phải qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương tối thiểu phải cộng thêm ít nhất 7%. 

Về địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2020, có một số điều chỉnh sau: bổ sung vào vùng II  
đối với huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước, Thành phố Bến Tre; bổ sung vào vùng III đối với  
huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An,  
thị xã Đông Sơn, Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa, huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre. 

Nghị định dự kiến có hiệu lực từ 01/01/2020 và thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. 

Công văn số 4393/TCHQ-TXNK ngày 04/07/2019 
của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế  
hàng hóa nhập khẩu trong nước chưa sản xuất 
được. 

Theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 16 Luật 
thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13, dự án 
ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với 
vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. 

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp đã 
nộp thuế khi nhập khẩu vật tư cho dự án ưu đãi 
đầu tư, nếu sau đó được Bộ Kế hoạch & Đầu tư 
xác định thuộc loại vật tư trong nước chưa  
sản xuất thì được khai bổ sung theo quy định tại 
Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2  

(sửa đổi tại 
k h o ản  9  
Đ i ề u  1  
Thông tư số 
39/2018/TT-
BTC). 

Số tiền thuế 
nhập khẩu 
nộp thừa 
được xử lý 
theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật Quản lý 
thuế số 21/2012/QH13 và Điều 131 Thông tư   
số 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 64 
Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC). 

Được khai bổ sung thuế khi có xác nhận vật tư trong nước chưa sản xuất 

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 



Không được nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để kinh doanh 

LƯU Ý:   
“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo  
tính chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng  
nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi áp dụng”. 

Cô ng  văn  số  2115 /BKHCN-ĐTG  
ngày 16/07/2019 của Bộ Khoa học và  
Công nghệ về việc giải đáp vướng mắc  
thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg  
ngày 19/04/2019. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 
số 18/2019/QĐ-TTg, về nguyên tắc,  
doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng nhằm  
mục đích phục vụ trực tiếp cho hoạt động  
sản xuất của doanh nghiệp, không được  
nhập khẩu với mục đích kinh doanh bán lại,  
kể cả bán cho các cơ sở sản xuất. 

Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ thông tin trên 
Giấy đăng ký kinh doanh (ĐKKD)  
do doanh nghiệp nộp trong hồ sơ nhập khẩu  
máy móc, thiết bị, kết hợp với tra cứu dữ liệu 
trên Cổng đăng ký doanh nghiệp để kiểm tra 
ngành nghề và đối chiếu với mục đích  
nhập khẩu mà doanh nghiệp khai báo  
xem có phù hợp hay không. 

Đối với tiêu chí nhập khẩu dây chuyền đã qua  
sử dụng là "phải đang được sử dụng tại ít nhất 
03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc  
Tổ chức OECD", được chứng minh bằng 
"Chứng thư giám định". Theo điểm đ khoản 1 
Điều 10 Quyết định số 18, "Chứng thư  
giám định" phải có phần đánh giá kết quả 
giám định dây chuyền công nghệ theo từng 
tiêu chí và có liệt kê tên quốc gia, tên cơ sở  
sản xuất sử dụng dây chuyền, địa chỉ liên lạc,  
website (nếu có). 

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8  
Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, trường hợp  
doanh nghiệp đã có Giấy xác nhận của  
nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn  
sản xuất máy móc, thiết bị thì không cần nộp 
"Chứng thư giám định". 

Hiện nay, Bộ Khoa học & Công nghệ chưa  
tiến hành xong thủ tục chỉ định hoặc thừa 
nhận tổ chức có chức năng giám định  
máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nên  
chưa thể công bố danh sách các tổ chức này. 

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg có hiệu lực 
(15/06/2019). Mặc dù Quyết định số 18 không có điều khoản bãi bỏ Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN,  
tuy nhiên, tại Điều 8 Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 31/12/2018 đã nêu "quy định hiện hành về nhập khẩu 
máy móc thiết bị đã qua sử dụng được áp dụng cho đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng quy định về  
nội dung này có hiệu lực". 


