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Kính gửi: Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1517568 ngày 23/6/2020 của Công ty TNHH Cao su Inoue 
Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị xem xét lại Thông báo kết quả phân loại số 3396/TB-
TCHQ ngày 26/5/2020 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 
số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính thì: 

Chú giải phân nhóm 1, điểm (f) Phần XI: 

“(f) Vải dệt thoi đã nhuộm 

Là loại vải dệt thoi: 

(i) đã được nhuộm đồng đều một màu trừ màu trắng (trừ một số trường hợp có yêu cầu khác) hoặc 
được xử lý bằng sự hoàn thiện màu trừ màu trắng (trừ một số trường hợp có yêu cầu khác), ở dạng 
mảnh; hoặc 

(ii) dệt từ sợi được nhuộm đồng đều một màu. ” 

Chú giải 4 Chương 40 : 

“4. Theo Chú giải 1 của Chương này và nhóm 40.02, khái niệm “cao su tổng hợp ” áp dụng đối với: 

(a) Các chất tổng hợp chưa no mà chúng có thể chuyển đổi một chiều bằng quá trình lưu hóa với lưu 
huỳnh thành loại không phải nhiệt dẻo (non- thermoplastic), khi ở khoảng nhiệt độ từ 18oC và 29oC, 
sẽ không đứt dù cho kéo dãn đến ba lần chiều dài ban đầu của chúng, và sau khi bị kéo giãn tới 2 lần 
chiều dài ban đầu trong vòng 5 phút, nó sẽ co lại không lớn hơn 1,5 lần chiều dài ban đầu. Theo mục 
đích của phương pháp thử này, các chất cần thiết để tạo liên kết ngang, như các chất xúc tác hoặc 
các chất kích hoạt lưu hoá, có thể được thêm vào; sự có mặt của các chất theo quy định của Chú giải 
5(B)(ii) và (iii) cũng được chấp nhận. Tuy nhiên, sự có mặt của bất kỳ một chất nào không cần thiết 
để tạo liên kết ngang, như chất độn, chất hoá dẻo và chất trương nở, là không được chấp nhận; 

(b) Chất dẻo có chứa lưu huỳnh (TM); và 

(c) Cao su tự nhiên đã biến đổi do ghép hoặc pha trộn với plastic, cao su tự nhiên đã khử trùng hợp, 
hỗn hợp của các chất tổng hợp chưa no với các polyme cao phân tử tổng hợp no với điều kiện là tất 
cả các sản phẩm kể trên đáp ứng các yêu cầu về lưu hoá, kéo dãn và phục hồi như đã nêu ở mục (a) 
trên." 

Theo kết quả phân tích số 585/TB-KĐ1 ngày 31/12/2019 của Chi cục Kiểm định hải quan 1 - Cục 
Kiểm định Hải quan thì mặt hàng của Công ty là vải dệt thoi (kiểu dệt vân điểm) dệt từ sợi đơn (100% 
sợi multifilament polyamide) đã được thấm tẩm RFL, lớp thấm tẩm không nhìn thấy được bằng mắt 
thường, độ bền tương đối của sợi dệt 55,84cN/Tex, trọng lượng 197,36g/m2, có màu nâu, dạng cuộn, 
khổ > 1m. 

https://thuvienxuatnhapkhau.com/thong-tu-65-2017-tt-btc-cua-bo-tai-chinh-ban-hanh-danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-viet-nam.html


Theo tra cứu, hợp chất RFL là một chất kết dính đi từ hợp chất cao phân tử, được xử lý như công 
đoạn hoàn tất tạo chức năng tăng tính bám dính với cao su cho loại vải dùng sản xuất lốp xe cao su 
hoặc băng tải cao su, có mang màu (nâu đỏ). 

Tham khảo ý kiến phân loại hải quan Mỹ (HQ 966535 ngày 6/11/2003), tại phòng thí nghiệm của Hải 
quan Mỹ đã chứng minh hợp chất RFL không phải là “cao su tổng hợp” (theo quy định tại Chú giải 4 
Chương 40 nêu trên), do đó vải được xử lý bằng RFL không được phân loại vào nhóm 59.06. 

Vải sau xử lý hoàn tất, RFL thấm tẩm vào sợi làm thay đổi màu sắc sợi dệt vải ban đầu (khi chưa xử 
lý hoàn tất), trường hợp mắt thường không nhìn thấy lớp thấm tẩm trên vải mà chỉ thấy mang màu 
nâu đỏ (không phải màu trắng) do đó thỏa mãn định nghĩa về vải nhuộm màu tại chú giải phân nhóm 
1 (f) Phần XI nêu trên. Vì vậy, hàng hóa phù hợp phân loại mã số 5407.42.00. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam biết./. 
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