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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 2414 

(Từ 23/06 - 29/06/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 4 

 

 
 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 7501/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/06/2014 
Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng tàu thủy. 

Công văn 7518/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/06/2014 
Dầu, mỡ bôi trơn gửi kho ngoại quan xuất cho tàu biển. 

Công văn 7556/TCHQ-GSQL 
Ngày 20/06/2014 

Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới 

đất liền. 

Công văn 7557/TCHQ-GSQL 

 Ngày 20/06/2014 
Hướng dẫn thủ tục thanh lý hàng tạm nhập. 

Công văn 7558/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/06/2014 
Tái xuất hành lý cá nhân khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Công văn 7559/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/06/2014 
Khai báo xuất xứ lô hàng xăng dầu sau pha chế tại Kho ngoại quan. 

Công văn 7560/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/06/2014 
Đưa hàng đã qua sử dụng vào kho ngoại quan để xuất qua lối mở Nà 

Lạn. 

Công văn 7561/TCHQ-GSQL 
Ngày 20/06/2014 

Tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu vải quả tươi. 

Công văn 7562/TCHQ-GSQL 
Ngày 20/06/2014 

Đơn vị tính của nguyên phụ liệu. 

Công văn 7565/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/06/2014 
Miễn thuế 01 lô hàng gồm 11 chiếc kính lúp gửi từ Mỹ đến Việt Nam 

cho Văn phòng đại diện tại Hà Nội để sử dụng nội bộ. 

Công văn 7566/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/06/2014 
Thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa TN-TX theo hợp đồng 

thuê mượn không tái xuất. 

Công văn 7571/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/06/2014 
Thanh khoản bổ sung lượng nguyên liệu chênh lệch của các tờ khai hàng 

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. 

Công văn 8206/BTC-TCHQ 

Ngày 20/06/2014 
Vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu 

giấy. 
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Công văn 8207/BTC-TCHQ 

Ngày 20/06/2014 
Xin miễn tiền chậm nộp thuế GTGT của 52 tờ khai nhập khẩu hàng hóa 

Dự án nhà ga T2 Nội Bài. 

Công văn 8208/BTC-TCHQ 
Ngày 20/06/2014 

Thuế đối với nguyên liệu gia công bị hỏa hoạn. 

Công văn 7574/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/06/2014 
Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu 

đãi đầu tư. 

Công văn 7604/TCHQ-TXNK 
Ngày 20/06/2014 

Hướng dẫn về phân tích, phân loại tại Điều 17 TT 128/2013/TT-BTC 

của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải 
quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

Công văn 7642/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/06/2014 
Nhập khẩu diều lướt ván. 

Công văn 7646/TCHQ-GSQL 
Ngày 23/06/2014 

Tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển. 

Công văn 7648/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/06/2014 
Chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao. 

Công văn 7651/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2014 
Xử lý tiền chậm nộp nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công. 

Công văn 7652/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2014 
Miễn thuế hàng quà tặng. 

Công văn 7654/TCHQ-TXNK 

Ngày 23/06/2014 
Thuế nhập khẩu, thuế GTGT giàn khoan dầu khí. 

Công văn 7663/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/06/2014 
Vướng mắc khai báo trên hệ thống VNACCS. 

Công văn 8265/BTC-TCHQ 

 Ngày 23/06/2014 
Bố trí quầy kiểm tra hóa đơn hàng hóa và quầy hoàn thuế GTGT cho 

người nước ngoài. 

Công văn 8267/BTC-TCHQ 

Ngày 23/06/2014 
Thanh khoản nguyên liệu nhập khẩu SXXK và phạt chậm nộp thuế 
nguyên liệu nhập khẩu SXXK đã thực xuất khẩu sản phẩm. 

Công văn 8268/BTC-TCHQ 
Ngày 23/06/2014 

Danh sách sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế GTGT cho 

người nước ngoài. 

Công văn 8269/BTC-TCHQ 

Ngày 23/06/2014 
Tuyên truyền chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. 

Công văn 8306/BTC-TCHQ 

Ngày 23/06/2014 
Hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại làm thủ tục xuất nhập khẩu. 

Công văn 8307/BTC-TCHQ 
Ngày 23/06/2014 

Phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông. 
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Công văn 7723/TCHQ-VNACCS 

Ngày 24/06/2014 
In tờ khai và xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 

Công văn 7731/TCHQ-GSQL 
Ngày 24/06/2014 

Quản lý giám sát hàng hóa XK, PTVT XNC tại Khu chuyển tải Tư Hiền 

- Tư Dung, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Công văn 7732/TCHQ-PC 

Ngày 24/06/2014 
Xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng. 

Công văn 7737/TCHQ-TXNK 
Ngày 24/06/2014 

Khai báo đối với hàng hóa xuất xứ từ Puerto Rico trên hệ thống Vnaccs. 

Công văn 7740/TCHQ-TXNK 
Ngày 24/06/2014 

Vướng mắc xử lý thuế đối với linh kiện, chi tiết nhập khẩu lắp đặt đồng 

bộ với máy móc, thiết bị phục vụ dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân 

Cơ của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. 

Công văn 7741/TCHQ-TXNK 
Ngày 24/06/2014 

Vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế. 

Công văn 7742/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/06/2014 
Vướng mắc hạch toán chuyển nợ thuế do sáp nhập công ty. 

Công văn 7747/TCHQ-QLRR 

Ngày 24/06/2014 
Vướng mắc trong phân luồng tờ khai. 

Công văn 7753/TCHQ-QLRR 

Ngày 24/06/2014 

Hướng dẫn quản lý, sử dụng Phân hệ quản lý rủi ro trước thông quan 

trên Hệ thống e-Manifest đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá 

cảnh. 

Công văn 8344/BTC-TCHQ 

Ngày 24/06/2014 
Xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T giai đoạn 

từ 01/1/2008 đến 21/12/2009. 

Công văn 8481/BTC-TCHQ 

Ngày 25/06/2014 
Mở lối mở và tiếp tục thực hiện thí điểm xuất khẩu gạo qua khu vực thôn 

Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng. 

Công văn 7875/TCHQ-GSQL 

Ngày 25/06/2014 
Không ghi xuất xứ hàng hóa. 

Công văn 7910/TCHQ-TXNK 

Ngày 25/06/2014 
Hoàn thuế nguyên liệu tái xuất quá 365 ngày. 

Công văn 7957/TCHQ-TXNK 
Ngày 26/06/2014 

Hàng hóa nhập khẩu Ngôi nhà xanh một Liên Hợp quốc. 

Công văn 7960/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/06/2014 
Mã số HS mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

Công văn 7961/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/06/2014 
Phân loại máy biến điện sử dụng điện môi lỏng. 

Công văn 7963/TCHQ-TXNK 
Ngày 26/06/2014 

Thu hộ lệ phí niên liễm của các Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam. 
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Công văn 7964/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/06/2014 
Giá tính thuế mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu. 

Công văn 7986/TCHQ-TXNK 
Ngày 26/06/2014 

Hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ An ninh 

Quốc phòng. 

Công văn 7987/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/06/2014 
Nộp tiền vào NSNN qua thanh toán điện tử. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Vướng mắc về chứng từ trong hồ 
sơ hoàn thuế. 

 

 
 

 

Công văn 7741/TCHQ-TXNK 

Ngày 24/06/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế. 
Theo đó, tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 

10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đề nghị hoàn thuế hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại chỗ doanh nghiệp phải nộp có bao gồm tờ khai xuất 

khẩu-nhập khẩu tại chỗ đã làm thủ tục hải quan (01 bản chính). Trường 

hợp doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ không có bản chính của tờ khai nhập 

khẩu tại chỗ đối ứng để nộp theo hồ sơ, do doanh nghiệp nhập khẩu tại 

chỗ lưu giữ, sử dụng cho việc lập hồ sơ hoàn thuế sau này khi thực xuất 

khẩu sản phẩm ra nước ngoài: Tổng cục Hải quan ghi nhận để báo cáo 

Bộ Tài chính sửa đổi quy định dẫn trên. 

Vướng mắc khai báo trên hệ 
thống VNACCS. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Công văn 7663/TCHQ-GSQL 

Ngày 23/06/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc khai báo trên hệ thống VNACCS về 

chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến. Theo đó, khi 

thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa Công ty phải khai báo mã địa điểm 

lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là mã địa điểm tập kết hàng hóa để 
xuất khẩu. Do vậy, đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu của Công ty 

tập kết tại kho thuê của Công ty khác (Công ty B) là sản phẩm nhận lại 
sau khi đặt gia công thì Công ty khai báo xuất khẩu với cơ quan Hải 
quan với chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là 

mã kho đang để hàng xuất khẩu của Công ty B. 

Đối với trường hợp lô hàng hóa xuất khẩu một phần từ kho của Công ty 

tại KCN Bắc Thăng Long và một phần là sản phẩm sau khi gia công để 

tại kho Công ty B, khi khai báo xuất khẩu lô hàng này Công ty khai chỉ 
tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến là mã của kho 

Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khai thông tin hàng xuất 

khẩu được tập kết tại 02 địa điểm (kho Công ty và kho Công ty B) và 

thời gian dự kiến đóng container vào chỉ tiêu ghi chú. Trường hợp phải 
kiểm tra thực tế hàng hóa có thể tiến hành tại Chi cục Hải quan Bắc 

Thăng Long hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất theo đề nghị của Chi 

cục Hải quan Bắc Thăng Long. 

In tờ khai và xác nhận hàng qua 
khu vực giám sát. 

Công văn 7723/TCHQ-VNACCS 

Ngày 24/06/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc in tờ khai và xác nhận hàng 

qua khu vực giám sát. Theo đó, đối với tờ khai thông quan hoặc giải 

phóng hàng yêu cầu bộ phận giám sát khi xác nhận trên tờ khai giấy phải 

ghi cụ thể ngày/tháng/năm và xác nhận trên hệ thống để phục vụ công 

tác quản lý có liên quan. 
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Không ghi xuất xứ hàng hóa. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Công văn 7875/TCHQ-GSQL 
Ngày 25/06/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc không ghi xuất xứ hàng hóa. 

Theo đó, căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 9, Điểm 3 Điều 10 và Khoản 

1 Điều 11 của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thì hàng 

hóa nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc phải ghi xuất xứ hàng hóa 

(nước xuất xứ hàng hóa) trên nhãn hàng hóa. Theo hướng dẫn tại Điều 

17 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP thì cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy 

định như sau: "ghi "sản xuất tại" hoặc "chế tạo tại" hoặc "xuất xứ" kèm 

tên nước hay vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó". 

Căn cứ quy định hiện hành thì nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam mà 

trên nhãn thể hiện chưa đúng, đủ những nội dung bắt buộc theo quy định 

của pháp luật", bị xử phạt với mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

60.000.000 đồng và buộc khắc phục các vi phạm về nhãn hàng hóa trước 

khi hàng hóa được thông quan. 

Hướng dẫn thủ tục thanh lý hàng 
tạm nhập. 

 
 

 
Công văn 7557/TCHQ-GSQL 

 Ngày 20/06/2014 

Công văn này hướng dẫn thủ tục thanh lý hàng tạm nhập. Theo đó, các 

hình thức thanh lý gồm: tái xuất, bán, tiêu hủy. Theo trình bày của Công 

ty, do lô hàng này đã hết thời gian khấu hao và không sử dụng được nữa 

nên muốn tiêu hủy lô hàng này. Do vậy, Công ty liên hệ với Chi cục Hải 
quan nơi quản lý, có văn bản nêu rõ lý do thanh lý tiêu hủy, thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) và tiến hành việc tiêu hủy dưới sự giám sát 

của cơ quan Hải quan. Khi tiêu hủy Công ty chịu trách nhiệm thực hiện 

theo quy định của cơ quan quản lý môi trường. 

Đơn vị tính của nguyên phụ liệu. 

 
 

 
 

Công văn 7562/TCHQ-GSQL 

Ngày 20/06/2014 

Công văn này giải quyết vướng mắc về đơn vị tính của nguyên phụ liệu. 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không thể sử dụng đơn vị tính theo 

danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị 
tính theo thuộc tính hàng hóa phù hợp với tập quán thương mại quốc tế 

thì doanh nghiệp được sử dụng đơn vị tính phù hợp. Tuy nhiên, việc sử 

dụng đơn vị tính này phải thống nhất trong toàn bộ hồ sơ hải quan (trên 

tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu, trong bảng thông báo định mức...). Về việc 

chuyển đổi dữ liệu trên hệ thống, đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị 
cung cấp phần mềm để được hỗ trợ xử lý. 

Thanh khoản bổ sung lượng 
nguyên liệu chênh lệch của các tờ 
khai hàng nhập khẩu để sản xuất 
hàng xuất khẩu. 

 

 

 
Công văn 7571/TCHQ-TXNK 

Ngày 20/06/2014 

Công văn này giải quyết vướng mắc thanh khoản bổ sung lượng nguyên 

liệu chênh lệch của các tờ khai hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất 

khẩu. Theo đó, trường hợp của Công ty nếu thực tế do sai sót trong quá 

trình kê khai định mức, Công ty chưa xác định đúng độ ẩm và hiện nay 

Công ty vẫn đang tiếp tục sản xuất mặt hàng than cốc để xuất khẩu thì đề 
nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cơ quan hải quan quản lý để xác 

định đúng định mức thực tế và thực hiện khai bổ sung theo quy định tại 
khoản 5 Điều 12 Thông tư số 79/2009/TT-BTC, khoản 5 Điều 12 Thông 

tư số 194/2010/TT-BTC (nay là khoản 5 Điều 14 Thông tư số 

128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013). 



                
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 
                                

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số ℡1088 nhánh 7 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 
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Nộp tiền vào NSNN qua thanh 
toán điện tử. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Công văn 7987/TCHQ-TXNK 

Ngày 26/06/2014 

Công văn này hướng dẫn về việc nộp tiền vào NSNN qua thanh toán 

điện tử. Cụ thể như sau: 

- Về khoản tiền thuế VAT của Công ty được cơ quan Hải quan chuyển 

vào tài khoản tạm thu:  

Hai Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước ngày 1/4/2014 tại Ngân hàng 

EximBank do Công ty cung cấp thiếu nội dung “Mã chương”, nên khoản 

tiền thuế VAT của hai tờ khai 152 và 154 được Kho bạc Nhà nước Hồng 

Bàng - Hải Phòng chuyển vào tài khoản tạm thu của Chi cục Hải quan 

Cảng Hải Phòng KV1 để theo dõi và điều chỉnh khi có đủ thông tin là 

đúng quy định tại điều 10 Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 

của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách 

nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan 

và các ngân hàng thương mại.  

- Về việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản thu khác: 

Địa điểm, hình thức thu nộp tiền vào NSNN đối với hàng hóa xuất nhập 

khẩu được quy định cụ thể tại Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 

10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám 

sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nộp tiền qua 

các ngân hàng thương mại đã tham gia ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu 

NSNN với Tổng cục Hải quan (hiện nay, Tổng cục Hải quan đã ký kết, 
thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với 16 ngân hàng thương mại: Agribank, 

BIDV, Vietinbank, MBBank, Vietcombank, VIB, Techcombank, 

Eximbank, Maritimebank, VPbank, HDBank, MHB, OCB, ABBank, 

ANZ, LienVietPostBank) thì cơ quan Hải quan có thể tra cứu thông tin 

nộp thuế của doanh nghiệp ngay sau khi ngân hàng thương mại gửi 

thông tin đã nộp tiền của doanh nghiệp tới Cổng thông tin điện tử của 

Tổng cục Hải quan, và chấp nhận thông quan lô hàng. Trường hợp doanh 

nghiệp nộp tiền vào NSNN qua các ngân hàng thương mại chưa tham gia 

ký kết, thỏa thuận, phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan thì để 
được thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp tiền thuế, doanh nghiệp cần 

xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy nộp tiền vào NSNN có xác 

nhận của Ngân hàng / Kho bạc để cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét 

tính hợp lệ của chứng từ, làm cơ sở thông quan hàng hóa. 

 


