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BẢN TIN HẢI QUAN 
Số 2614 

(Từ 07/07 - 12/07/2014) 
 

Nội dung                                                                                          Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 1 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ HẢI QUAN 2 

 

 
 
 

 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Luật số 54/2014/QH13 

 Ngày 23/06/2014 
Luật hải quan. 

Công văn 8210/TCHQ-TXNK 

 Ngày 30/06/2014 
Đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt do doanh nghiệp đã giải thể, phá sản. 

Công văn 858/GSQL-TH 
Ngày 03/07/2014 

Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ. 

Công văn 8359/TCHQ-TXNK 

Ngày 03/07/2014 
Thuế GTGT hàng nhập khẩu sau tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài. 

Công văn 900/GSQL-GQ2 

Ngày 03/07/2014 
Ủy thác nhập khẩu máy móc thiết bị đồng bộ. 

Công văn 8963/BTC-TCHQ 

Ngày 03/07/2014 
Xử lý thuế đối với vật liệu nổ nhập khẩu phải tiêu hủy do hết hạn sử 

dụng. 

Công văn 9015/BTC-TCHQ 

Ngày 04/07/2014 
Miễn tiền chậm nộp thuế. 

Công văn 9016/BTC-TCHQ 
Ngày 04/07/2014 

Hoàn thuế đối với lô hàng dây thép hợp kim đã phủ hoặc mạ đồng dùng 

để hàn hồ quang điện. 

Công văn 9017/BTC-TCHQ 
Ngày 04/07/2014 

Xử lý thuế đối với 02 chiếc xe ô tô bị tai nạn. 

Công văn 6190/BCT-XNK 

Ngày 04/07/2014 
Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tạm nhập, tái 

xuất. 

Công văn 6257/BCT-XNK 

Ngày 04/07/2014 
Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu 

sang nước thứ ba không qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc. 

Công văn 8382/TCHQ-GSQL 

Ngày 04/07/2014 
Vướng mắc quản lý, theo dõi số lần nhập khẩu thuốc phi mậu dịch. 

Công văn 8385/TCHQ-QLRR 

Ngày 04/07/2014 

Vướng mắc trong xử lý chuyển luồng tờ khai trên Hệ thống 

VNACCS/VCIS và vướng mắc về quy định "dừng thông quan đột 

xuất/can thiệp đột xuất". 
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Công văn 8386/TCHQ-TXNK 

Ngày 04/07/2014 
Vướng mắc theo dõi trừ lùi hàng hóa NK miễn thuế. 

Công văn 8433/TCHQ-TXNK 
Ngày 07/07/2014 

Đề nghị gỡ phần lệ phí treo trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Công văn 8435/TCHQ-TXNK 

Ngày 08/07/2014 
Vướng mắc thông quan hàng hóa phân tích phân loại. 

Công văn 8437/TCHQ-GSQL 
Ngày 08/07/2014 

Gia hạn thời gian đưa hàng hóa vào địa điểm tập kết hàng hóa. 

Công văn 8449/TCHQ-GSQL 

Ngày 08/07/2014 
Tái xuất lô hàng hành lý cá nhân. 

Công văn 8590/TCHQ-TXNK 

Ngày 09/07/2014 
Vướng mắc đăng ký Danh mục đối với trang thiết bị y tế NK miễn thuế 
lần đầu. 

Công văn 8591/TCHQ-TXNK 
Ngày 09/07/2014 

Phân loại mặt hàng dụng cụ dập ghim, đột lỗ. 

Công văn 8599/TCHQ-QLRR 

Ngày 09/07/2014 
Tháo gỡ vướng mắc trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa mặt hàng dây 

điện nhập khẩu dùng cho sản xuất bộ dây điện xe hơi. 

Công văn 8601/TCHQ-QLRR 

Ngày 09/07/2014 
Hướng dẫn xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro áp dụng kiểm tra qua máy 

soi container. 

Công văn 9243/BTC-TCHQ 

Ngày 09/07/2014 
Xử lý thuế xuất khẩu gỗ. 

Công văn 9245/BTC-TCHQ 

Ngày 09/07/2014 
Xử lý thuế mặt hàng bột cát nghiền. 

Công văn 9306/BTC-TCHQ 

Ngày 09/07/2014 
Miễn thuế hàng hóa NK trước khi đăng ký Danh mục. 

Công văn 8646/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/07/2014 
Thủ tục hải quan của DNCX. 

VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  

Tháo gỡ vướng mắc trong việc 
kiểm tra thực tế hàng hóa mặt 
hàng dây điện nhập khẩu dùng 
cho sản xuất bộ dây điện xe hơi. 

Công văn 8599/TCHQ-QLRR 

Ngày 09/07/2014 

Công văn này tháo gỡ vướng mắc trong việc kiểm tra thực tế hàng hóa 

mặt hàng dây điện nhập khẩu dùng cho sản xuất bộ dây điện xe hơi. 

Theo đó, việc quyết định hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập 

khẩu căn cứ vào tình hình chấp hành pháp luật hải quan của doanh 

nghiệp, các quy định của pháp luật về kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu 

và kết quả đánh giá rủi ro của cơ quan Hải quan. 
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Luật hải quan. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Luật số 54/2014/QH13 
 Ngày 23/06/2014 

Luật này gồm 8 Chương, 104 Điều quy định quản lý nhà nước về hải 

quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương 

tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của 

Hải quan. Quan điểm xuyên suốt bộ luật là đổi mới toàn diện hoạt động 

hải quan thông qua tạo điều kiện áp dụng quản lý hải quan hiện đại phù 

hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo an ninh chính trị, lợi ích chủ quyền và 

an ninh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức 

cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế. Một trong những điểm mới của Luật Hải quan là thay đổi 

căn bản phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ phương thức truyền 

thống, bán điện tử sang phương thức điện tử. Luật cũng quy định chung 

thống nhất về hồ sơ hải quan theo hướng chỉ có tờ khai hải quan là 

chứng từ bắt buộc phải có khi làm thủ tục hải quan. Điểm mới quan 

trọng khác là Luật quy định các nội dung mang tính nguyên tắc về quản 

lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Theo đó, cơ quan hải quan 

sẽ áp dụng quản lý rủi ro để quyết định việc kiểm tra, giám sát hải quan 

đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động phòng, chống 

buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 

Ủy thác nhập khẩu máy móc thiết 
bị đồng bộ. 

 

 

 

 

 

 

Công văn 900/GSQL-GQ2 

Ngày 03/07/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc ủy thác nhập khẩu máy móc 

thiết bị đồng bộ. Theo đó, trong trường hợp Công ty đã làm thủ tục đăng 

ký danh mục máy móc, thiết bị đồng bộ thuộc Chương 84, 85 là tổ hợp, 

dây chuyền tính thuế theo máy chính theo quy định tại Điều 97 Thông tư 

số 128/2013/TT-BTC thì Công ty có quyền ủy thác cho nhà thầu làm thủ 

tục nhập khẩu một phần danh mục đã đăng ký. Khi làm thủ tục nhập 

khẩu, nhà thầu (người được ủy thác) ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy 

định phải xuất trình thêm cho cơ quan Hải quan: 

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hoặc hợp đồng thầu có ghi rõ nội dung ủy 

thác nhập khẩu; 

- Phiếu theo dõi trừ lùi bản chính đã được cấp theo quy định tại Điều 97 

Thông tư số 128/2013/TT-BTC. 

Nhập khẩu hàng hóa từ nước 
ngoài gửi kho ngoại quan để xuất 
khẩu sang nước thứ ba không 
qua các cửa khẩu biên giới phía 
Bắc.  

 

Công văn 6257/BCT-XNK 

Ngày 04/07/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài 

gửi kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước thứ ba không qua các cửa 

khẩu biên giới phía Bắc. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 12 

Thông tư số 05/2014/TT-BCT quy định hoạt động tạm nhập, tái xuất, 
tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa thì trường hợp Công ty nhập 

khẩu hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất khẩu sang nước 

thứ ba không qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc thì không phải có 

Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất do Bộ Công 

Thương cấp. 
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Đề nghị gỡ phần lệ phí treo trên 
hệ thống VNACCS/VCIS. 

 

 

Công văn 8433/TCHQ-TXNK 
Ngày 07/07/2014 

Công văn này giải đáp vướng mắc về đề nghị gỡ phần lệ phí treo trên hệ 
thống VNACCS/VCIS. Theo đó, Tổng cục Hải quan không thiết lập thu 

phí tự động trên hệ thống VNACCS/VCIS mà hệ thống kế toán của hải 

quan sẽ tự động quản lý phí thu hộ các Hiệp hội từ ngày 01/7/2014. Vì 

vậy, trên hệ thống VNACCS/VCIS sẽ không treo nợ phí của các Hiệp 

hội nên không ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa của Công 

ty. 

Thủ tục hải quan của DNCX. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Công văn 8646/TCHQ-GSQL 

Ngày 10/07/2014 

Công văn này giải đap vướng mắc về thủ tục hải quan của DNCX. Theo 

đó, trường hợp DNCX sản xuất sản phẩm tại Việt Nam bán vào thị 
trường nội địa thì đây không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại 
khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ và thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điểm c khoản 

3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài 

chính. Như vậy, khi bán hàng từ Công ty vào Chi nhánh nội địa thực 

hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điểm c khoản 3 Điều 49 Thông tư 

số 128/2013/TT-BTC; khi Chi nhánh nội địa bán hàng cho các doanh 

nghiệp nội địa khác là quan hệ mua bán hàng hóa trong nội địa. Trường 

hợp Công ty nhập khẩu sản phẩm về phân phối tại thị trường Việt Nam 

và Công ty đã thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài Công ty để thực hiện 

hoạt động này thì căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 

164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và khoản 8 Điều 49 

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính để 
thực hiện. Theo đó, Chi nhánh Công ty làm thủ tục nhập khẩu với chính 

sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa như đối với hàng hóa nhập khẩu 

theo hợp đồng thương mại theo quyền nhập khẩu, quyền phân phối đã 

được cấp phép. Khi bán cho doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục 

hải quan, trường hợp bán cho DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan theo 

quy định tại điểm d khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. 

 


