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Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cà Mau. 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 778/HQCM-NV ngày 22/8/2014 của Cục Hải quan 
tỉnh Cà Mau kiến nghị vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa 
nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu của trường hợp Công ty TNHH 
Thủy sản CAMIMEX trực thuộc Công ty cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau 
(CAMIMEX); Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Khoản 1 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định 
“Trường hợp công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng cho các công ty thành viên trực thuộc hoặc công 

ty thành viên nhập khẩu cung ứng cho các đơn vị trực thuộc công ty thành viên hoặc công ty 

thành viên nhập khẩu cung ứng cho công ty thành viên khác thì các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, 
trực thuộc công ty thành viên, công ty thành viên khác phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên". 
Theo đó, các đơn vị trực thuộc công ty mẹ, trực thuộc công ty thành viên, công ty thành viên 
khác để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật 
tư để sản xuất hàng xuất khẩu thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 
20 Thông tư 128/2013/TT-BTC. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn Công ty TNHH 
Thủy sản CAMIMEX thực hiện theo đúng quy định. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b). 
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