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V/v xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất 
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Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021 

  

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan có nhận được phản ánh vướng mắc của một số hải quan địa phương trong 

việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước đã sản xuất được theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 

17/11/2015 và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Về việc này, Tổng cục 

Hải quan có ý kiến như sau: 

Tổng cục Hải quan đã có các công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 4570/TCHQ-TXNK ngày 03/8/2018, số 

1971/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2019, số 7380/TCHQ-TXNK ngày 27/11/2019 và số 6773/TCHQ-TXNK ngày 

21/10/2020. 

Ngày 04/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 7327/BKHĐT-KTCN gửi Tổng cục Hải quan về việc rà 

soát mã HS dự thảo Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có giải đáp 

một số nội dung vướng mắc về xác định hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được thuộc 

Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT, cụ thể: 

STT Tên hàng Mã số HS Trả lời nội dung vướng mắc 

1 Kính cửa, kính góc, kính hông... 70071110 Tên tiêu chuẩn ECE13 là lỗi chính tả khi xây dựng 

văn bản. Tiêu chuẩn chính xác là ECE43. Bộ 

KH&ĐT đã tiến hành chính sửa trong Dự thảo 

trong Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-

BKHĐT 

2 Máy nén điều hòa, máy nén thiết bị làm 

lạnh máy điều hòa, công suất dưới 32at 
84148042 Mặt hàng “Máy nén khí” đến 32at 18m3/h là Máy 

nén khí tự nhiên sử dụng trong công nghiệp. 

(ĐVT: At, Bar, m3). 

Máy nén dùng cho điều hòa trong xe bus là Máy 

nén lạnh có sử dụng môi chất làm lạnh 

R134a(ĐVT: Kcal). Do vậy, đây là 2 mặt hàng 

khác nhau. 

3 Nắp đậy chụp cản sau, nắp đậy dưới 

cản, râu cản trước, xương đỡ cản, pách 

đỡ cản xe Kia Cerato 

87081090 Mặt hàng “Cản xe (ba đờ sốc)” dùng cho xe Kia 

Cerato, không bao gồm: Nắp đậy chụp cản sau, 

râu cản trước (hay còn gọi là ốp dưới cản trước), 

xương đỡ cản, bách lắp cảm biến trên cản. 

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu các nội dung trả lời vướng mắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

nêu trên và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT để triển khai thực hiện. Riêng nội dung trả lời vướng mắc tại STT 1, 

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3203/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2021 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn thực hiện. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể. 

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./ 

  



 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b). 
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