Nhập khẩu xe đạp đua
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Câu hỏi: Công ty tôi muốn nhập khẩu xe đạp đua về để kinh doanh mua bán nên tôi muốn hỏi
thủ tục cần những giấy tờ gì? Vì thuế nhập khẩu xe đap đua thấp hơn rất nhiều so với xe đạp
thông thường nên không biết có phải xin phép hay xác nhận không?
Trả lời: Thắc mắc của bạn, chúng tôi có ý kiến như sau:.
Xe đạp đua mới 100% không thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu
có điều kiện nên Công ty có thể làm thủ tục như hàng hóa thương mại thông thường.

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu bạn tham khảo khoản 2 Điều 11 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày
06/12/2010 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc tham khảo Điều 8, 9
Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện
tử)

Varied medicines approachable online to why to waste date and effort going to drugstore if you
can at an easy rate purchase drugs sit at home. Today, pharmacy is the ideal method to order
some drugs for various needs. What medicine does treat erectile malfunction? Below are twelve
defense tips about " Cialis daily 2.5mg ". Of course there are also other vital questions.
Sometimes, when people talk about the matter, they think "
Cialis daily 5mg
". Of all the things in the field of public soundness that pique our attention most, it's erectile
dysfunction, especially "
Cheap Canada drugs Cialis Online
>". Certain common medicaments can mean screwing with your erection. Stop using this
remedy and get emergency help if you have sudden vision loss.
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