
On August 20, 2020, the General Department

of Vietnam Customs (the “GDVC”) sent the

Official Letter No. 5533/TCHQ-TXNK (the

“Official Letter 5533”) to the provincial

department of customs, guiding the application

of import duties policies on solar power

projects. Accordingly, the GDVC invoked the

following regulations:

- Section A.III.3 of Appendix I of the Decree

118/2015/ND-CP on November 12, 2015 of

the Government providing for the investment

on the power plants within special investment

incentives;
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- Circular No. 01/2018/TT-BKHDT on March 30, 2018 of the MPI providing

for the list of machinery, equipment, replacement parts, special-purpose

vehicles, raw materials, supplies and semi-finished products manufacturable

domestically;

- The Official Letter No. 2119/BKHDT-KTCN on April 03, 2019; and

- The Official Letter No. 4456/BKHDT-KTCN on July 01, 2019.

Based on those regulations above, the GDVC opines that the photovoltaic

panel, the photovoltaic panel holder system and the photovoltaic panel bracket

shall be within the list of goods that can be produced domestically.

Therefore, pursuant to the Official Letter 5533, the provincial department of

customs shall review and apply such import duties policies to the solar power

projects and then get back to the GDVC before October 01, 2020.
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Ngày 20/8/2020, Tổng cục Hải quan (“TCHQ”) đã
có Công văn số 5533/TCHQ-TXNK (“Công văn
5533”) gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về
việc hướng dẫn áp dụng chính sách thuế nhập
khẩu đối với các dự án điện mặt trời. Theo đó,
TCHQ viện dẫn các quy định sau:
-  Điểm 3 mục III phần A Phụ lục I về danh mục
ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm
theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11
năm 2015 của Chính phủ quy định đầu tư phát
triển nhà máy điện thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu
đãi đầu tư;
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- Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy
định về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng,
nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;
- Công văn số 2119/BKHĐT-KTCN ngày 03/4/2019; và
- Công văn số 4456/BKHĐT-KTCN ngày 01/7/2019.

Dựa vào các quy định nêu trên, TCHQ kết luận mặt hàng “Tấm pin quang điện”, “Hệ thống
giá đỡ tấm pin quang điện” và Khung giá đỡ tấm pin quang điện” là loại vật tư xây dựng và
trong nước đã sản xuất được.

Vì vậy, căn cứ theo Công văn 5533, Cục Hải quan các tỉnh cần rà soát, áp dụng chính sách
thuế nhập khẩu đối với các dự án điện mặt trời và gửi lại Tổng cục Hải quan trước ngày
01/10/2020.
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Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không
nhất thiết phản ánh ý kiến của công ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư
hoặc chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp
thông tin chung, có thể đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc cập
nhật tại thời điểm đọc. Nội dung không nhằm mục đích sử dụng
thay thế cho tư vấn hoặc ý kiến pháp lý cụ thể. Vui lòng tìm kiếm tư
vấn pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn
đề cụ thể bạn có thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối trách
nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện hoặc không được
thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của văn bản này.


