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Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng. 

Trả lời công văn số 1161/HQĐNg-TXNK ngày 25/5/2021 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về 

thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có 

ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ “Hàng hóa xuất khẩu là tài 

nguyên khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng 

chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa (trừ phế liệu tạo thành trong quá trình 

sản xuất, gia công xuất khẩu từ hàng hóa nhập khẩu) xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng 

chịu thuế xuất khẩu, thì không được miễn thuế xuất khẩu.” 

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp công ty nhập khẩu nhôm cuộn theo loại hình A12 để sản 

xuất vỏ lon nhôm, trong quá trình sản xuất thu được rìa nhôm, vụn nhôm, công ty muốn xuất 

khẩu số phế liệu này ra nước ngoài để thuê gia công (theo loại hình E82) thì không thuộc trường 

hợp được miễn thuế xuất khẩu. 

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng biết, thực hiện./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TXNK-Đ.Thuận (4b). 
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