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V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho 

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021 

  

Kính gửi: - Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex; 

(Lô I11, đường D2, KCNC, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh) 

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; 

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. 

Trả lời công văn số 367/2021/CUSTOMS-SEHC ngày 26/4/2021 của Công ty TNHH Điện tử 

Samsung HCMC CE Complex (DNCX) về việc đưa nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và 

thành phẩm do Công ty sản xuất vào kho T1-T10 đường số 4, KCN An Phước, Long Thành, 

Đồng Nai để lưu giữ; căn cứ các quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính và trên cơ sở công văn số 1470/HQTPHCM-GSQL ngày 09/06/2021 

của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra điều kiện kho tại công văn số 

1007/HQĐNa-ĐKS ngày 01/06/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý 

kiến như sau: 

1. Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được thuê kho của Chi nhánh Công ty 

TNHH Hanaro TNS Việt Nam tại địa chỉ Lô T1-T10, đường số 4, KCN An Phước, Long Thành, 

Đồng Nai để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất ra, 

Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày ký công văn 

này đến ngày 31/12/2021. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn 

nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ (nếu có), 30 ngày trước 

khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 31/12/2021. 

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê. 

3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC 

CE Complex đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành. 

4. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Chi cục Hải quan 

liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC 

CE Complex tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt 

thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Đồng 

Nai và Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex biết, thực hiện./. 

  



 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, GSQL (3b). 
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