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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Quyết định 1444/QĐ-TCHQ ngày 10 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan ban hành 

V/v quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối 
quan hệ công tác của các Phòng và Văn phòng đại diện tại TP. HCM thuộc 
Báo Hải Quan 

Thông báo 2485/TB-TCHQ ngày 08 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v kết quả xác định trước mã số mặt hàng Dây cáp điện bọc nhựa cách 
điện 

Thông báo 2486/TB-TCHQ ngày 08 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v kết quả xác định trước mã số mặt hàng Dây cáp điện bọc sợi thủy tinh 

Thông báo 2487/TB-TCHQ ngày 08 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cáp điện bọc nhựa mPPE cách 
điện 

Quyết định 1411/QĐ-TCHQ ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v yêu cầu năng lực lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính 

Quyết định 1394/QĐ-TCHQ ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v quy định về Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 
dùng của hệ thống Hải quan 

Quyết định 1386/QĐ-TCHQ ngày 02 
tháng 05 năm 2018 do Tổng Cục Hải 
Quan ban hành 

V/v quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải 
quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh 
Kiên Giang 

Quyết định 1385/QĐ-TCHQ ngày 02 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan và Trung 
tâm Phân tích trực thuộc Cục Kiểm định hải quan 

Thông tư 09/2018/TT-BYT ngày 27 
tháng 4 năm 2018 do Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành 

V/v danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 
gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định 
mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

Quyết định 20/2018/QĐ-TTg ngày 
26 tháng 04 năm 2018 do Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 

V/v quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu là thuốc lá giả, 
thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại 
nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 

Công văn 2530/TCHQ-GSQL ngày 10 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v vướng mắc C/O mẫu D 

Công văn 2528/TCHQ-KTSTQ ngày 
10 tháng 05 năm 2018 do Tổng cục 
Hải quan ban hành 

V/v phúc đáp đơn kiến nghị việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với 
mặt hàng gỗ 
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Công văn 2520/TCHQ-GSQL ngày 10 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định 

Công văn 2521/TCHQ-GSQL ngày 10 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v về nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục số khung 

Công văn 2522/TCHQ-GSQL ngày 10 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v nhập khẩu xe chuyên dùng chở xe lăn cho người khuyết tật 

Công văn 2504/TCHQ-GSQL ngày 09 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v  thực hiện quyết toán đối với cửa hàng miễn thuế 

Công văn 2491/TCHQ-TXNK ngày 08 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v vướng mắc phân loại mặt hàng lốp 

Công văn 7757/QLD-ĐK ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Cục Quản lý 
Dược ban hành 

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực 
hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký 

Công văn 7802/QLD-ĐK ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Cục Quản lý 
Dược ban hành 

V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập 
khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được 
cấp số đăng ký 

Công văn 7801/QLD-ĐK ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Cục Quản lý 
Dược ban hành 

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực 
hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký 

Công văn 1291/GSQL-GQ3 ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v khai báo tiêu chí tờ khai vận chuyển độc lập 

Công văn 1289/GSQL-GQ3 ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v chuyển tiếp hàng quá cảnh 

Công văn 2442/TCHQ-GSQL ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v  điều kiện xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng xe ô tô, mô tô 
nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng 

Công văn 2443/TCHQ-GSQL ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v  xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan 

Công văn 2447/TCHQ-PC ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm 

Công văn 1321/GSQL-GQ4 ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v  tiêu chí xuất xứ trên C/O mẫu D 
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Công văn 7803/QLD-ĐK ngày 07 
tháng 05 năm 2018 do Cục Quản lý 
Dược ban hành 

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải 
thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số 
đăng ký 

Công văn 2404/TCHQ-GSQL ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v về C/O mẫu D điện tử 

Công văn 2177/TXNK-CST ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Cục Thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu bị 
tiêu hủy 

Công văn 2403/TCHQ-GSQL ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v quy trình thủ tục xuất nhập cảnh đối với phương tiện và xuất nhập 
khẩu đối với hàng hóa tại các cửa khẩu Việt Nam -Trung Quốc 

Công văn 4064/VPCP-KTTH ngày 4 
tháng 05 năm 2018 do Văn phòng 
Chính phủ ban hành 

V/v miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Emirates 

Công văn 1284/GSQL-GQ2 ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về hải quan ban hành 

V/v hướng dẫn hình thức khai báo thuê mượn khuôn 

Công văn 1283/GSQL-GQ2 ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về hải quan ban hành 

V/v khai báo loại hình tờ khai hải quan 

Công văn 1282/GSQL-GQ2 ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về hải quan ban hành 

V/v thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu 

Công văn 1281/GSQL-GQ1 ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v về thông tin trên vận tải đơn 

Công văn 1280/GSQL-GQ2 ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về hải quan ban hành 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan về sửa chữa thiết bị cho doanh nghiệp chế 
xuất 

Công văn 1274/GSQL-GQ5 ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về hải quan ban hành 

V/v về công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn 

Công văn 2415/TCHQ-TXNK ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa đối với mặt hàng 
“COVER SPACER” 

Công văn 2437/TCHQ-TXNK ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v phân loại hàng hóa đối với mặt hàng Loa kéo di động 

Công văn 2422/TCHQ-GSQL ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia 
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Công văn 2405/TCHQ-GSQL ngày 04 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu 

Công văn 2139/TXNK-DTQLT ngày 
04 tháng 05 năm 2018 do Cục Thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v xử lý tiền chậm nộp thuế 

Công văn 2134/TXNK-CST ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Cục Thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng sản xuất xuất khẩu 

Công văn 2162/TXNK-DTQLT ngày 
03 tháng 05 năm 2018 do Cục thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

Công văn 2154/TXNK-DTQLT ngà 03 
tháng 05 năm 2018 do Cục thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

Công văn 2164/TXNK-DTQLT ngày 
03 tháng 05 năm 2018 do Cục thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v  bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

Công văn 2163/TXNK-DTQLT ngày 
03 tháng 05 năm 2018 do Cục thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

Công văn 2175/TXNK-CST ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Cục thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v bảo lãnh và không thu thuế giá trị gia tăng 

Công văn 2377/TCHQ-TXNK ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v xác định trước mã số hàng hóa 

Công văn 2378/TCHQ-TXNK ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v hoàn thuế nhập khẩu 

Công văn 2379/TCHQ-TXNK ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v hoàn thuế nhập khẩu 

Công văn 2380/TCHQ-TXNK ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v phân loại mặt hàng tấm thép phòng mổ bằng thép không gỉ 

Công văn 2383/TCHQ-TXNK ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v phân loại mặt hàng xe máy chuyên dùng 

Công văn 2397/TCHQ-TXNK ngày 03 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trả Đơn đề nghị định trước mã số đối với mặt hàng Chất lót AC77 
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Công văn 2349/TCHQ-TXNK ngày 02 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công 

Công văn 2316/TCHQ-TXNK ngày 02 
tháng 05 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v vướng mắc xuất nhập khẩu tại chỗ 

Công văn 7386/QLD-ĐK ngày 02 
tháng 05 năm 2018 do Cục Quản lý 
Dược ban hành 

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải 
thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu 
hành thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày 01/7/2014 

Công văn 7387/QLD-ĐK ngày 02 
tháng 05 năm 2018 do Cục Quản lý 
Dược ban hành 

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không 
yêu cầu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có 
giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày 01/7/2014 

Công văn 7385/QLD-ĐK ngày 02 
tháng 05 năm 2018 do Cục Quản lý 
Dược ban hành 

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải 
thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu 
hành thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày 01/7/2014 

Công văn 2111/TXNK-CST ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Cục Thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế 

Công văn 2106/TXNK-DTQLT ngày 
27 tháng 04 năm 2018 do Tổng cục 
Hải quan ban hành 

V/v  bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

Công văn 2088/TXNK-CST ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Cục Thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v xử lý thuế đối với phế liệu loại hình sản xuất xuất khẩu 

Công văn 2297/TCHQ-TXNK ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trả hồ sơ xác định trước mã số 

Công văn 1240/GSQL-GQ1 ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v nhập khẩu Orithane RG4341CP-B 

Công văn 2275/TCHQ-TXNK ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Bảng vi 
mạch dẻo đã gắn linh kiện” 

Công văn 2274/TCHQ-TXNK ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trả Đơn đề nghị định trước mã số hàng hóa mặt hàng “Vảy cán” 

Công văn 2296/TCHQ-TXNK ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v xác định mã HS mặt hàng “Hạt nhựa màu đen” 

Công văn 2273/TCHQ-TXNK ngày 27 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với mặt hàng tro bay xuất khẩu 
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Công văn 2059/TXNK-TGHQ ngày 26 
tháng 04 năm 2018 do Cục Thuế 
xuất nhập khẩu ban hành 

V/v vướng mắc trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu 

Công văn 3841/VPCP-KTTH ngày 26 
tháng 04 năm 2018 do Văn phòng 
Chính phủ ban hành 

V/v miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Cathay 
Dragon 

Công văn 3813/VPCP-KTTH ngày 25 
tháng 04 năm 2018 do Văn phòng 
Chính phủ ban hành 

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng Japan Airlines 

Công văn 3759/VPCP-KTTH ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Văn phòng 
Chính phủ ban hành 

V/v miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Cathay 
Pacific 

Công văn 1224/GSQL-GQ1 ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

Công văn 1223/GSQL-GQ1 ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

Công văn 1215/GSQL-GQ1 ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v khai báo mã phân loại giấy phép 

Công văn 1222/GSQL-GQ4 ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử 

Công văn 3772/VPCP-KTTH ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Văn phòng 
Chính phủ ban hành 

V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Federal Express 
Corporation 

Công văn 2223/TCHQ-TXNK ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Tấm tế bào quang 
điện 

Công văn 2222/TCHQ-TXNK ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Single-supply dual 
comparator 

Công văn 2220/TCHQ-TXNK ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v phân loại mã HS mặt hàng “Hemoclin tube 37g” 

Công văn 2196/TCHQ-GSQL ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v tăng cường quản lý hàng hóa là hành lý, quà biếu, quà tặng từ nước 
ngoài vào Việt Nam 

Công văn 2225/TCHQ-TXNK ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v phân loại mặt hàng Ống co nhiệt tại Công văn 765/HQĐNg-TXNK 
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Công văn 1214/GSQL-GQ1 ngày 24 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v chính sách mặt hàng nhập khẩu là tiền chất thuốc nổ và phân bón 

Công văn 1191/GSQL-GQ2 ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về hải quan ban hành 

V/v vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan 

Công văn 2171/TCHQ-TXNK ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu 

Công văn 1174/GSQL-GQ2  ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về hải quan ban hành 

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan mua bán hàng hóa liên quan đến kho 
ngoại quan 

Công văn 1182/GSQL-TH ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v sử dụng Phiếu kết quả thử nghiệm lô hàng đưa vào kho ngoại quan 

Công văn 2168/TCHQ-TXNK ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường 

Công văn 1197/GSQL-GQ4 ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v vướng mắc thời điểm nộp C/O đối với hàng hóa thông thường 

Công văn 1193/GSQL-GQ2 ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v sử dụng mã loại hình tờ khai nhập khẩu khi doanh nghiệp nội địa nhập 
khẩu sản phẩm lỗi, hỏng sau quá trình gia công từ doanh nghiệp chế xuất 

Công văn 2172/TCHQ-TXNK ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 

Công văn 2186/TCHQ-GSQL ngày 23 
tháng 04 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v nộp bổ sung C/O mẫu AK 

 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 1291/GSQL-GQ3 
ngày 07 tháng 05 năm 2018 do 
Cục Giám sát quản lý về Hải 
quan ban hành 

Về vướng mắc khai báo tiêu chí tờ khai vận chuyển độc lập theo Phụ lục II «Chỉ tiêu 

thông tin Tờ khai vận chuyển hàng hóa» tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC , Cục 

Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về khai báo thông tin khác tại tiêu chí “Ghi chú 1”: Ngoài thông tin bắt buộc với 

loại hình vận chuyển QU, thông tin khác liên quan đến lô hàng chưa được khai báo 

tại các tiêu chí khác trên tờ khai thì khai báo bổ sung tại tiêu chí này. 

2. Về tiêu chí “Số hàng hóa (Số B/L, số AWB...): Trường hợp thay đổi cửa khẩu 

xuất thì khai báo tiêu chí “số hàng hóa (số B/L, số AWB,...) trên tờ khai mới theo 

thông tin tại tờ khai ban đầu để đảm bảo việc theo dõi thông tin lô hàng vận chuyển. 

3. Về tiêu chí “Ký hiệu, số hiệu: Đây không phải là tiêu chí bắt buộc, do vậy chỉ khai 

báo tiêu chí này trong trường hợp hàng hóa có số hiệu, ký hiệu riêng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-38-2015-tt-btc-thu-tuc-hai-quan-thue-xuat-khau-nhap-khau-quan-ly-thue-hang-xuat-nhap-khau-269789.aspx
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4. Về tiêu chí “Địa điểm xuất phát”: đề nghị khai báo mã địa điểm xuất phát là mã 

cảng, sân bay, cửa khẩu của Hải quan nơi đi (nơi mở tờ khai vận chuyển độc lập). 

Công văn 2404/TCHQ-GSQL 
ngày 04 tháng 05 năm 2018 do 
Tổng cục Hải quan ban hành 

Về việc Malaysia liên quan đến việc từ chối 07 C/O mẫu D điện tử do Malaysia cấp, 

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Malaysia đã rà soát và xác nhận lỗi kỹ thuật khi truyền thông tin C/O mẫu D điện tử 

tới cơ quan hải quan nước nhập khẩu tại các ô số 1 (Địa chỉ người xuất khẩu), Ô số 

2 (Địa chỉ người nhập khẩu), Ô số 3 (Cảng dỡ hàng), Ô số 7 (Địa chỉ về thông tin 

bên thứ ba và mã HS), Ô số 8 (Không ghi tỷ lệ phần trăm khi khai báo RVC), Ô số 9 

(Trị giá FOB), Ô số 10 (số hóa đơn thương mại và ngày cấp). 

Vì vậy, trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật nêu trên thì cơ quan hải quan 

tiếp nhận C/O bản giấy được cấp theo đúng quy định của Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo quy định thay cho C/O điện tử. 

Công văn 1282/GSQL-GQ2 
ngày 04 tháng 05 năm 2018 do 
Cục Giám sát quản lý về hải 
quan ban hành 

Về việc thực hiện quyền xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018,  tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 

động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (quyền xuất nhập khẩu, quyền phân 

phối) sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động này tại các cơ quan có thẩm quyền. 

Công văn 1281/GSQL-GQ1 
ngày 04 tháng 05 năm 2018 do 
Cục Giám sát quản lý về Hải 
quan ban hành 

Về vướng mắc chữ ký trên vận tải đơn, Cục giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến: 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, bản chụp hoặc 

các chứng từ do người nước ngoài phát hành bằng hình thức điện tử, fax, telex thì 

người khai phải xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó; trường hợp bản chụp 

có nhiều trang thì người khai xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu và giáp lai 

toàn bộ văn bản. 

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, hồ sơ 

hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gồm vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải 

khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp. Như vậy, bản chụp vận tải đơn được 

chụp từ vận đơn gốc hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đều 

được chấp nhận. 

Tại Điều 160 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 quy 

định về nội dung của vận đơn, trong đó có nội dung: “Chữ ký của người vận chuyển 

hoặc thuyền trưởng hoặc đại diện có thẩm quyền của người vận chuyển” và “Trong 

vận đơn, nếu thiếu một hoặc một số nội dung quy định tại khoản này nhưng phù 

hợp với quy định tại Điều 148 của Bộ luật này thì không ảnh hưởng đến giá trị pháp 

lý của vận đơn". 

Công văn 1280/GSQL-GQ2 
ngày 04 tháng 05 năm 2018 do 
Cục Giám sát quản lý về hải 
quan ban hành 

Về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với trường hợp sửa chữa thiết bị cho doanh 

nghiệp chế xuất (DNCX), Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ Tài chính thì một trong các trường hợp DNCX được lựa chọn thực hiện 

hoặc không thực hiện thủ tục hải quan bao gồm trường hợp hàng hóa đưa vào, đưa 

ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động 

sản xuất như: phân loại, đóng gói, đóng gói lại. 
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Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết 

việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua 

bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn 

hàng hóa. 

Công văn 2134/TXNK-CST ngày 
03 tháng 05 năm 2018 do Cục 
Thuế xuất nhập khẩu ban hành 

Về hướng dẫn về hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng sản xuất xuất khẩu, Cục Thuế 

xuất nhập khẩu có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì  

người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh 

nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm được 

hoàn thuế nhập khẩu đã nộp. 

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính 

phủ thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản 

xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu 

sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế 

nhập khẩu đã nộp. 

Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy 

định tại khoản 3, khoản 5 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. 

Công văn 2175/TXNK-CST ngày 
03 tháng 05 năm 2018 do Cục 
thuế xuất nhập khẩu ban hành 

Về việc bảo lãnh thuế và không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, 

Cục Thuế XNK có ý kiến như sau: 

1. Về việc xử lý thuế GTGT đã nộp đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất 

khẩu ra nước ngoài: 

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 (có hiệu 

lực từ ngày 01/2/2018) của Chính phủ; Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 

16/3/2018 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi 

thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị 

gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế 

giá trị gia tăng theo tháng, quý. Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia 

tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất 

khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy 

định của pháp luật về hải quan;  

2. Về việc bảo lãnh số tiền thuế: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016) quy định: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng 

hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan 

hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật 

quản lý thuế kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp 

thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 

Trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà 

người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm 

nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.” 

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 
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01/9/2016) quy định: “Thời hạn nộp thuế quy định tại Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng 

chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế.” 

Căn cứ các quy định nêu trên, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định 

của pháp luật về thuế, nếu doanh nghiệp không nộp thuế (cả thuế GTGT) trước khi 

thông quan hoặc giải phóng hàng thì phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng với thời 

hạn bảo lãnh tối đa 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp 

doanh nghiệp thực hiện bảo lãnh thuế khi nhập khẩu hàng hóa, đồng thời tái xuất 

hàng hóa trong thời hạn bảo lãnh thì không phát sinh nợ thuế khi hết thời hạn bảo 

lãnh nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng 

đến ngày tái xuất hàng hóa (trường hợp đủ Điều kiện ra quyết định không thu thuế). 

Công văn 2378/TCHQ-TXNK 
ngày 03 tháng 05 năm 2018 do 
Tổng cục Hải quan ban hành 

Về hướng dẫn xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình, Tổng cục Hải 

quan có ý kiến như sau: 

1) Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 01/9/2016. 

Căn cứ Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài 

chính thì hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất 

khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu 

tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu 

đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ Điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ 

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. 

Nếu xác định doanh nghiệp có nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và sau đó xuất khẩu 

hàng hóa được sản xuất từ số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu này, đáp ứng quy định 

về đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại Khoản 5 Điều 114 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC; hồ sơ hoàn thuế đáp ứng quy định tại Điều 119 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 

tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp tờ khai nhập khẩu kèm các tờ khai xuất 

khẩu đăng ký sai mã loại hình; sổ sách, chứng từ kế toán và tài liệu có liên quan, 

đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã 

khai báo với cơ quan hải quan, nếu việc khai báo sai thì doanh nghiệp phải nộp lại 

số tiền thuế nhập khẩu đã được hoàn và bị xử lý vi phạm theo quy định. 

2) Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 01/9/2016. 

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của 

Chính phủ về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh 

nhưng đã xuất khẩu sản phẩm thì cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế là 

sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu. 

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP  thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất 

hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. 

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của 

Bộ Tài chính, Khoản 6 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của 

Chính phủ, thì: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì 

phải khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình 

tương ứng.” 

Căn cứ Khoản 2 Điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải 
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quan xuất khẩu sản phẩm 

Trường hợp doanh nghiệp không làm thủ tục hải quan cho sản phẩm xuất khẩu 

theo loại hình sản xuất xuất khẩu (đăng ký sai mã loại hình tờ khai hải quan xuất 

khẩu) thì không được xem xét miễn/hoàn thuế nhập khẩu theo quy định. 

Công văn 2379/TCHQ-TXNK 
ngày 03 tháng 05 năm 2018 do 
Tổng cục Hải quan ban hành 

Về  hướng dẫn xử lý thuế đối với tờ khai đăng ký sai mã loại hình, Tổng cục Hải 

quan có ý kiến như sau: 

a) Căn cứ khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì: “Hàng hóa nhập 

khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ 

ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc 

xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, 

khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng 

dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng 

với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu”. 

Hồ sơ hoàn thuế, xử lý số tiền thuế sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế thực 

hiện theo quy định tại Điều 122, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 

25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

b) Căn cứ khoản 1 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa tạm nhập, 

tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm thuộc đối tượng được 

miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu. 

Nếu xác định Công ty đã nộp thuế nhập khẩu cho lô hàng nhập để trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm sau đó tái xuất đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 103 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu theo quy định. Hồ 

sơ hoàn thuế, xử lý số tiền thuế sau khi ban hành quyết định hoàn tiền theo quy 

định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Công văn 2349/TCHQ-TXNK 
ngày 02 tháng 05 năm 2018 do 
Tổng cục Hải quan ban hành 

Về vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia 

công, phí CIC/EIS, phí vệ sinh container,  Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Về trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, lỗi 

mốt, hư hỏng chuyển tiêu thụ nội địa. 

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 

của Chính phủ, Điều 40 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài 

chính thì đối với hàng hóa thay đổi Mục đích sử dụng so với Mục đích đã được xác 

định là đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế thì căn cứ để tính thuế 

là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới. Trong đó, trị 

giá hải quan thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-

CP và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 

của Bộ Tài chính. Theo đó: 

- Đối với phế liệu, phế phẩm sau khi gia công, sản xuất sản phẩm nếu chuyển đổi 

Mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực 

tế mua bán phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Khoản 2 

Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC. 

- Đối với lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau quá trình gia công sản phẩm, nếu 

chuyển đổi Mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) với chất lượng, giá trị thương mại 
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không còn như ban đầu thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực tế mua bán 

tại thời điểm thay đổi Mục đích sử dụng phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 

Thông tư số 39/2015/TT-BTC. 

- Khi thay đổi Mục đích sử dụng, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra và xử lý kết 

quả kiểm tra theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 

39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

Công văn 1224/GSQL-GQ1 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 do 
Cục Giám sát quản lý về Hải 
quan ban hành 

Về  trường hợp miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến sau: 

Liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã 

có công văn số 1511/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2018 hướng dẫn Cục Hải quan các 

tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, trường hợp sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã 

được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/ Giấy xác nhận bản công bố phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm còn giá trị hiệu lực thì được miễn kiểm tra nhà 

nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị 

định 15/2018/NĐ-CP. 

Công văn 1223/GSQL-GQ1 
ngày 24 tháng 04 năm 2018 do 
Cục Giám sát quản lý về Hải 
quan ban hành 

Về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02/02/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thì “sản phẩm là mẫu thử 

nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với Mục đích thử nghiệm hoặc 

nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân”  thuộc trường hợp được miễn kiểm 

tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu, 

doanh nghiệp khai báo Mục đích sử dụng của lô hàng, tự chịu trách nhiệm sử dụng 

đúng Mục đích đã khai báo với cơ quan hải quan. Trường hợp doanh nghiệp thay 

đổi Mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, chuyển từ thử nghiệm hoặc 

nghiên cứu sang tiêu thụ nội địa thì phải thực hiện tự công bố sản phẩm và kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định. 

Công văn 2171/TCHQ-TXNK 
ngày 23 tháng 04 năm 2018 do 
Tổng cục Hải quan ban hành 

Về hướng dẫn xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. 

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm d Khoản 2 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của 

Bộ Tài chính, thì: “Người nộp thuế chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của 

số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, 

chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản 

phẩm trên cơ sở kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư này. 

Trường hợp đã nộp thuế giá trị gia tăng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì khi 

thực tế xuất khẩu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, người nộp 

thuế được hoàn lại tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo hướng dẫn tại 

Điều 49 Thông tư này”. 

Theo đó, từ ngày 01/4/2015, doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT đối với hàng 

hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (trừ trường hợp thay đổi Mục đích sử dụng). 

 

 


